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 مقدمة
ٍمدي لٌمًو رىبِّ اٍلعىالىًميفى ، الرٍَّحمػًف الرًَّحيـً ،  بٍسـً الٌمًو الرٍَّحمػىًف الرًَّحيـً ، كاٍلحى

ػًمًؾ يىٍكـً الدِّيفً  مَّدو رىسيكًؿ اهلل ، كخاتىـً النَّبييف ، ، كالصَّبلةي ك  مى مىى ميحى السَّبلـي عى
مىى آًلًو كأٍصحاًبًو أٍجمىًعيف ، مف األنصاًر كالمياجريف ، كالذيف اتبعكىـ  كعى

 بإحسافو إلى يكـً الدِّيف 

كبعد ، فيذا كتابي : النصب عمى نزع الخافض كالتضميف مف بدع 
شأنو ، أف ينفع بو الباحثيف كالدارسيف ، النحاة كالمفسريف ، أسأؿ اهلل ، جؿَّ 

ا لكجي  و الكريـ ، الميَـّ آميف ، كبعد كأسألو سبحانو ، أف يتقبَّمو منِّي عمبلن خالصن

فقد كثر ما كتب الباحثكف المحدثكف في مكضكع النصب عمى نزع   
الخافض ، كفي مكضكع التضميف ، عمى أنَّيما مف المكاضيع النحكية األصيمة 

ا لمنحاة القدامى ، كىما في الحقيقة قكالف مختىمىقاف ، كمصنكعاف ، ترتَّب ، تقميدن 
عمى األخذ بيما في إعراب القرآف كتفسيره مآخذ ، كمف المعمكـ أفَّ القرآف الكريـ 
نٍت في كتب النحك ، فتككف  أيعًرب كفيسِّر استنادنا إلى القكاعد النحكية التي ديكِّ

ف كالمفسركف ، مصدرىا كأساسيا أقكاؿ النحاة ، المآخذ التي كقع فييا المعربك 
 لذلؾ كاف مف البدييي أف أنسبيا إلييـ جميعنا عمى حد سكاء .

كلمَّا كاف مكضكع البحث يتعمػؽ بدراسػة قضػية نحكيػة فػي القػرآف الكػريـ 
، تطمَّب ىذا األمر دراسة ىذا المكضكع في كتب النحك ، كتبيىف مػف خػبلؿ ىػذه 

قسَّػػمكا النصػػب عمػػى نػػزع الخػػافض عمػػى قسػػميف : قياسػػي ، الدراسػػة أفَّ النحػػاة 
كسػػماعي ، كذىبػػكا إلػػى أفَّ السػػماعي ، منػػو مػػا ىػػك ميطَّػػرىد ، كمنػػو مػػا ىػػك  يػػر 
ميطَّرىد ، كأدخمكا ضمف ىذا الباب المفعكؿ ألجمو ، كقد كجػدت النحػاة كالمفسػريف 

حاكلكا حٌؿ ما كثيرنا ما قرنكا النصب عمى نزع الخافض بالتضميف ، بؿ كثيرنا ما 
اعتػػرل القػػكؿ األكؿ مػػف إشػػكاؿ بالثػػاني ، كقػػد تبػػيَّف لػػي أفَّ مآخػػذ األخػػذ بيػػذيف 
القكليف ، كاف سببيا إخضػاع لةػة القػرآف لمقكاعػد النحكيػة المسػتنبطة مػف أشػعار 

 العرب .
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كمػػف أجػػؿ  أف أسػػتكفي مسػػا ؿ النصػػب عمػػى نػػزع الخػػافض ، كمسػػا ؿ 
راسػػتيا فػػػي فصػػػميف ، جعمػػػتي األكؿ فػػػي التضػػميف ، كيػػػبل  عمػػػى حػػػدة ، اقتضػػػى د

 النصب عمى نزع الخافض ، كالثاني في التضميف 
 النصب عمى نزع الخافض في القرآن الكريم:  الفصل األول

المبحث األول : تعدِّي الفعل في القرآن الكريم إلى مفعوله بنفسهه فهي موا ه  
 وبحرف الجّر في موا   ُأَخرَ 

أف يكػكف متعػدينا إلػى مفعكلػو بنفسػو ، نحػك الفعؿ المتعدم في المةة إمَّػا 
مَّا أف يككف متعػدينا إلػى مفعكلػو بحػرؼ الجػٌر ، نحػك : مػررتي  : أكرمتي زيدنا ، كا 
بزيػػد ، كثمػػة أفعػػاؿ كردت فػػي المةػػة كالقػػرآف الكػػريـ جمعػػت بػػيف ىػػذيف الضػػربيف 
مػػف التعػػدم ، نحػػك : شػػكرتي زيػػدنا ، كشػػكرتي لزيػػد ، كنحػػك : يبتةػػي فضػػؿ اهلل ، 

بتةػػي مػػف فضػػؿ اهلل ، كثمػػة أفعػػاؿ أخػػرل لػػـ تتعػػدَّ إلػػى مفعكليػػا بنفسػػيا ، بػػؿ كي
ػػػرى ،  تعػػػدَّت إليػػػو بحػػػرؼ جػػػر فػػػي مكاضػػػع ، كبحػػػرؼ جػػػر  آخػػػر فػػػي مكاضػػػع أيخى
كدراسػػة ىػػاتيف القضػػيتيف ، ينبةػػي قصػػرىا عمػػى الصػػيةة نفسػػيا   ألنَّػػو كثيػػرنا مػػا 

بزيػػد ، كأخرجػػتي  تتةيػػر حالػػة تعػػٌدم الفعػػؿ إذا تةيػػرت صػػيةتو ، نحػػك : خرجػػتي 
زيػػدنا ، كفيمػػا يػػأتي دراسػػة ىػػذه القضػػية النحكيػػة فػػي نمػػاذج مػػف األفعػػاؿ القرآنيػػة 
التػػػي تعػػػددت كاختمفػػػت حػػػاالت تعػػػٌدييا إلػػػى مفعكليػػػا ، كمػػػا كػػػاف ذلػػػؾ إاٌل لتعػػػدد 
كاخػػػػتبلؼ المعػػػػػاني المقصػػػػكدة ، مرتبػػػػػة حسػػػػػب الحػػػػركؼ اليجا يػػػػػة ، كمػػػػػف اهلل 

 .   التكفيؽ كالرشاد ، كاليدل كالسداد
ػا ، كقكلػو تعػالى  :  أىتىػػى أتى  -1 : كرد أتػى فػي القػرآف الكػريـ فعػبلن الزمن

ل النحؿ :  ػا ييٍشػًركيكفى تىعىػالىى عىمَّ انىوي كى { ككثػر مجي ػو ُأىٍمري الٌمًو فىػبلى تىٍسػتىٍعًجميكهي سيػٍبحى
متعػدينا إلػػى مفعكلػػو بنفسػػو ،  كتعػػٌدم الفعػػؿ إلػػى مفعكلػػو بنفسػػو يفيػػد اسػػتيعابو لػػو 

اءه بمعنػػػاه ، أم : اشػػػتمالو عمػػػػى مفعكلػػػو كمَّػػػو بمعنػػػػاه ، فيػػػذا ىػػػك معنػػػػى كاحتػػػك 
ٍف أىتىى ٖٖالمفعكلية فاحفظو ، كقكلو تعالى :  يىٍكـى ال يىنفىعي مىاؿه كىال بىنيكفى   { ًإاٌل مى
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ل الشػػػعراء :  ًميـو ٍيػػػثي ال ٖٗالمَّػػػوى ًبقىٍمػػػبو سى ـٍ اٍلعىػػػذىابي ًمػػػٍف حى { كقكلػػػو تعػػػالى :  فىأىتىػػػاىي
ل الزمر : يىٍشعي  كفى نىال األنعاـ : ِٓري ـٍ نىٍصري تَّى أىتىاىي  { ّْ{ كقكلو تعالى :  حى

ػػػا تعديػػػو إليػػػو  فتجػػػد أفَّ مفعػػػكؿ أتػػػى كػػػاف منتيػػػى مػػػا يبتةيػػػو فاعمػػػو ، أمَّ
ػػػو  بحػػػرؼ الجػػػٌر فيفيػػػد تقييػػػد ارتباطػػػو بػػػو بمػػػا يػػػدؿت عميػػػو الحػػػرؼ الجػػػاٌر ، كيتكجَّ

ػػاًف بمكجبػػو ، كقػػد كرد متعػػدينا إليػػو بػػػ عمىل كق مىػػى األنسى كلػػو تعػػالى :  ىىػػٍؿ أىتىػػى عى
ػػٍي نا مٍَّذكيكرنال اإلنسػػاف :  ـٍ يىكيػػف شى ػػفى الػػدٍَّىًر لىػػ { فاسػػتعمؿ  عمػػىل كأنَّػػو أراد ًُحػػيفه مِّ

معنػػى مػػركر ىػػذا الػػدىر عميػػو ، كىػػك  يػػر مكجػػكد ، فيػػك ال يمثػػؿ مػػف اإلتيػػاف 
لي ىػػػذا أنِّػػػي مبتةػػػاه كمنتيػػػاه  ، كىػػػذا كاضػػػي مػػػف سػػػياؽ ا يػػػة ،  كال أعنػػػي بقػػػك 

نَّما أقكؿ ذلؾ لتكضيي المعنػى المػراد مػف تعػدم  أيضمِّف أتى معنى مرَّ كعبرى ، كا 
ٍزنىػػا ًببىنًػػي  اكى أتػػى ىنػػا إلػػى مفعكلػػو بػػػ عمىل ، كىػػذا كاضػػي فػػي قكلػػو تعػػالى :  كىجى

ـٍ قىػاليكاٍ  مىى أىٍصنىاـو لَّييػ مىى قىٍكـو يىٍعكيفيكفى عى يىػا ميكسىػى اٍجعىػؿ لَّنىػا  ًإٍسرىآً يؿى اٍلبىٍحرى فىأىتىٍكٍا عى
ل األعراؼ :  ـٍ قىػٍكـه تىٍجيىميػكفى ـٍ آًليىةه قىاؿى ًإنَّكيػ ا لىيي { فعػدَّل أتػى بػػ عمىل ًُّٖإلىػينا كىمى

ألفَّ ىذا مػا كجػدكه كقػالكا بػو كطمبػكه مػف نبػييـ فػي طريػؽ إتيػانيـ ، ككػذلؾ قكلػو 
مىػى اٍلقىٍريىػًة الَّتًػي أيمٍ  لىقىٍد أىتىػٍكا عى ٍكنىيىػا بىػٍؿ تعالى :  كى ـٍ يىكيكنيػكا يىرى ًطػرىٍت مىطىػرى السَّػٍكًء أىفىمىػ

ػػكفى نيشيػػكرنال الفرقاف :  ػػانيكا ال يىٍرجي مىػػى كىاًدم َْكى تَّػػى ًإذىا أىتىػػٍكا عى { كقكلػػو تعػػالى :  حى
ػمىٍيمى  ـٍ سي نَّكي ـٍ ال يىٍحًطمى ميكا مىسىاًكنىكي ـٍ النٍَّمًؿ قىالىٍت نىٍممىةه يىا أىيتيىا النٍَّمؿي اٍدخي نيػكديهي كىىيػ افي كىجي

ل النمؿ :  كفى مىٍيػػػػًو ًإال ُٖال يىٍشػػػػعيري ػػػػٍيءو أىتىػػػػٍت عى ػػػػا تىػػػػذىري ًمػػػػف شى { كقكلػػػػو تعػػػػالى :  مى
ل الذاريات :  ًميـً عىمىٍتوي كىالرَّ  { ِْجى

كاسػػتناد إلػػى مػػا تقػػدـ ذكػػره أنَّػػو مػػف المناسػػب أف يقػػاؿ مػػثبلن : فػػي حجنػػا 
ػا تعديػو إليػو بنفسػو ال قبؿ أف نأتي مكة أتينا عمػى المدينػة   كمػف  المناسػب أيضن

ػػٍي نا  ـي لىقىػػٍد ًجٍ ػػًت شى ػػٍريى بػػػ عمىل فػػي قكلػػو تعػػالى :  فىأىتىػػٍت بًػػًو قىٍكمىيىػػا تىٍحًمميػػوي قىػػاليكا يىػػا مى
{ فقكميػػػا ىػػػك منتيػػػى إتيانيػػػا ، ككػػػذلؾ قكلػػػو تعػػػالى :  فىانطىمىقىػػػا ِٕفىًري ػػػال مريـ : 

تَّى ًإذىا أىتىيىا أىٍىؿى قىٍريىةو اسٍ  دىا ًفييىػا ًجػدىارنا ييًريػدي حى ا فىكىجى يِّفيكىيمى ا أىٍىمىيىا فىأىبىٍكا أىف ييضى تىٍطعىمى
مىٍيػػًو أىٍجرنال الكيػػؼ :  ػػٍذتى عى ػػوي قىػػاؿى لىػػٍك ًشػػٍ تى التَّخى { ألفَّ إتيػػانيـ ٕٕأىٍف يىػػنقىضَّ فىأىقىامى
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يػػا القريػػة كػػاف آخػػر سػػفرىما معنػػا ، كنػػزال فييػػا طمبنػػا لمطعػػاـ كاالستضػػافة كمكثػػا في
 حتى ىدَّ الخضر عميو السبلـ الجدار كبناه كأقامو مف جديد . 

ككرد متعدينا إلى مفعكلو بالباء ، كالباء تفيد معنى اإللصاؽ ، فؤلنَّو أريد 
معنػػػى إلصػػػاؽ اإلتيػػػاف بمعمكلػػػو ، ال معنػػػى اسػػػتيعابو كاحتكا ػػػو اسػػػتعمؿ البػػػاء ،  

ػػػةو متبىيِّنىةول النسػػػاء : كمػػػا جػػػاء ىػػػذا فػػػي قكلػػػو تعػػػالى :  ًإاٌل أىف يىػػػٍأًتيفى بً  { ُٗفىاًحشى
كمعنػػػػى اإللصػػػػاؽ يفيػػػػد معنػػػػى الجز يػػػػة ، فيػػػػك مناسػػػػب فػػػػي ىػػػػذا السػػػػياؽ ، ألفَّ 
المتعػػدَّل إليػػو بالبػػاء نكػػرة ، ممػػا يػػدؿت عمػػى أنَّػػو مػػا أريػػد اسػػتيعاب جػػنس الفاحشػػة 

لفعػؿ بمعنى الفعؿ   لذلؾ فإنَّو لمَّا أريد ذلؾ ، كأريد احتكاءه بمعنى الفعؿ عدَّل ا
ـٍ فىاٍستىٍشػػػًيديكٍا  ػػػآً كي ػػػةى ًمػػػف نِّسى إليػػػو بنفسػػػو فػػػي قكلػػػو تعػػػالى :  كىالبلَّتًػػػي يىػػػٍأًتيفى اٍلفىاًحشى
ػػٍكتي أىٍك  فَّػػاىيفَّ اٍلمى تَّػػىى يىتىكى ػػًيديكٍا فىأىٍمًسػػكيكىيفَّ ًفػػي اٍلبيييػػكًت حى ـٍ فىػػًإف شى ػػنكي مىػػٍيًيفَّ أىٍربىعػػةن مِّ عى

لذذزلت لَّب ذذا اذذز   مجذذش  لبعذذ     س  ذذ  { ُٓنسػػاء : يىٍجعىػػؿى المٌػػوي لىييػػفَّ سىًبيبلنل ال

ذذه إذذذ  ن سل ذذ   لهغذذ  ىذذ    لذذ  ل ذذهل      قىػػاؿى ًلقىٍكًمػػًو أىتىػػٍأتيكفى شذذاذ   و ذلذذزلت ا عد
ل األعراؼ :  ػػف اٍلعىػػالىًميفى ػػدو مِّ ػػبىقىكيـ ًبيىػػا ًمػػٍف أىحى ػػا سى { كقكلػػو تعػػالى : َٖاٍلفىاًحشىػػةى مى

ليكطنا ًإٍذ قىاؿى ًلقىٍكًمًو  ل النمؿ :  كى كفى  { ْٓأىتىٍأتيكفى اٍلفىاًحشىةى كىأىنتيـٍ تيٍبًصري
فس    لهغذذذ  ى  لذذ  ل ذذذهل       كىأىذِّف ًفػػي النَّػػػاًس ذذسد جت ذذذ ده سل ذذذ   ذذال جن

ًميػػؽول الح  :  ػػاًمرو يىػػٍأًتيفى ًمػػف كيػػؿِّ فىػػ   عى مىػػى كيػػؿِّ ضى ػػاالن كىعى { ِٕبًػػاٍلحى ِّ يىػػٍأتيكؾى ًرجى
 ـ ال منتياه .ألنَّو أريد مبتدأ إتياني

 لكث ش ى  اخز ان    ت ذذ  سلذ  جه  لذ   لهغذ  و ى  لذ  ل ذهل     أخذ : -2

ٍيػػري المٌػػًو  ػػٍف ًإلىػػػوه  ى مىػػى قيميػػكًبكيـ مَّ ػػتىـى عى ـٍ كىخى كي ػػارى ـٍ كىأىٍبصى ػػٍمعىكي ػػذى المٌػػوي سى  قيػػٍؿ أىرىأىٍيػػتيـٍ ًإٍف أىخى
ػ{ذ  لذ  ل ذهل     46 :س} من ذه  يىػٍأًتيكيـ بًػوً  لىمَّػا سى ػذى كى ػبي أىخى كىتى عىػف متكسىػى اٍلةىضى
كٍا {ذ  ل  ل هل     454 :س} مإش ف األىٍلكىاحى  ةي فىأىٍصػبىحي ػٍيحى ذى الًَّذيفى ظىمىميكٍا الصَّ كىأىخى

ل ىكد :  ػػاًثًميفى ـٍ جى ػػذي كيػػؿَّ ًٕٔفػػي ًديىػػاًرًى ًمػػؾه يىٍأخي كىػػافى كىرىاءىيػػـ مَّ { كقكلػػو تعػػالى :  كى
 {97س} لكاف   سىًفينىةو  ىٍصبنا



 

 
9 

رتهي   ذى ًبرىٍأًس أىًخيًو يىجي ككرد متعدينا إلى مفعكلو بالباء ، كقكلو تعالى :  كىأىخى
{ كما عيدِّم ىنا إلى مفعكلو بنفسو ، كقيؿ : كأخذ رأس ًَُٓإلىٍيًول األعراؼ : 

أخيو   ألنَّو ما أريد أخذ رأسو كٌمو ، مما جاز احتماؿ معنى قطعو كفصمو عف 
نَّما عٌداه إ ليو بالباء ، كالباء تفيد معنى اإللصاؽ بالشيء ، فيككف الجسد ، كا 

 لُ المراد اإلمساؾ بجزء منو ، كقد جاء في التفسير أنَّو أخذ بذؤابة شعر رأسو

ػػػػدىقىةن   ـٍ صى ػػػػٍذ ًمػػػػٍف أىٍمػػػػكىاًلًي ككرد متعػػػػدينا إليػػػػو بػػػػػ ًمفل كقكلػػػػو تعػػػػالى :  خي
تيزىكِّيًيـ ًبيىال التكبة :  ـٍ كى دِّم ىنا إلى مفعكلو بنفسو ، كقيػؿ : { كما عي َُّتيطىيِّريىي

نَّمػػا عػػدَّاه بػػػ ًمفل ألنَّػػو مػػا أراد أخػػذ كػػٌؿ أمػػكاليـ ، بػػؿ بعضػػيا ،  خػػذ أمػػكاليـ   كا 
 ك ًمفل ىنا لمتبعيض 

ً ذو ال ىثش ل ذي ارن سل  جه  ل   هلال  و ى  ل  ل هل     أذن : -3  يىٍكمى
ل طو : تىنفىعي الشَّفىاعىةي ًإاٌل مىٍف أىًذفى لىوي الرَّ  { كالمعنى : ال ٍَُٗحمىفي كىرىًضيى لىوي قىٍكالن

ل ِ تنفع الشفاعة إاٌل شفاعة مف أذف لو الرحمف ، أم : أذف لمشافع في الشفاعة 

ٍيري  ـى الٌموي ًلي كىىيكى خى تَّىى يىٍأذىفى ًلي أىًبي أىٍك يىٍحكي كقكلو تعالى :  فىمىٍف أىٍبرىحى األىٍرضى حى
ل يكسؼ :  اًكًميفى { كالمعنى : فمف أفارؽ أرض مصر حتى يأذف لي أبي َٖاٍلحى

ل ّ في االنصراؼ إليو ، أك يحكـ اهلل بالخركج منيا ، أك بالمكت ، أك بقتاليـ

تىٍعمىـى  دىقيكٍا كى تَّى يىتىبىيَّفى لىؾى الًَّذيفى صى ـٍ حى ـى أىًذنتى لىيي كقكلو تعالى :  عىفىا الٌموي عىنؾى ًل
ل التكبة :  كالمعنى : ما لؾ أذنت ليـ في القعكد عف الةزك حيف  {ّْاٍلكىاًذًبيفى

  كالبلـ أفادت ىذا المعنى ، ألنَّيا تفيد الممؾ كاالختصاص لْ استأذنكؾ 

                                                 

كالكشػػػػاؼ لمزمخشػػػػرم  ُِْ/ِل ينظػػػػر : الكسػػػػيط فػػػػي تفسػػػػير القػػػػرآف المجيػػػػد لمكاحػػػػدم  ُ 
 ّٓ/ّكأنكار التنزيؿ لمبيضاكم  ُٓٓ/ِ

 َّٕكمدارؾ التنزيؿ لمنسفي ص  ِِِ/ّل ينظر : الكسيط  ِ 

 ُْٓكمدارؾ التنزيؿ ص  ِٓٔ/ِل ينظر : الكسيط لمكاحدم  ّ 

 ّْٕكمدارؾ التنزيؿ لمنسفي ص  َُٓ/ِسيط ل ينظر : الك  ْ 
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ـٍ شيرىكىاء شىرىعيكا لىييـ مِّفى   ـٍ لىيي ككرد متعدينا إليو بالباء كقكلو تعالى :  أى
ـٍ يىٍأذىف ًبًو المَّويل الشكرل :  ا لى لبلـ تفيد الممؾ كاالختصاص ، { كاُِالدِّيًف مى

كالباء تفيد اإللصاؽ ، فالفرؽ بينيما كاضي حتى إفَّ المتعدَّل إليو بالبلـ  ير 
فتقكؿ  المتعدَّل إليو بالباء ، لذلؾ جاز الجمع بينيما ، ألفَّ لكؿ  منيما داللتو 

كىذا مثبلن : أذنتي لزيد باستعارة كتبي ، كأذف المعمـ لمطالب بالسؤاؿ كالكبلـ ، 
ما تجده في الشكاىد السابقة التي تعٌدل الفعؿ فييا أخذ بالبلـ ، فقكلو تعالى : 

ل معناه : أذف   ٍف أىًذفى لىوي الرٍَّحمىفي كىرىًضيى لىوي قىٍكالن ً ذو ال تىنفىعي الشَّفىاعىةي ًإاٌل مى يىٍكمى
تَّىى يىٍأذىفى ًلي أىًبيل م عناه : حتى الرحمف لمشافع بالشفاعة ، كقكلو تعالى :  حى

ل معناه :  ـى أىًذنتى لىييـٍ يأذف لي أبي باالنصراؼ  كقكلو تعالى :  عىفىا الٌموي عىنؾى ًل
ـٍ يىٍأذىف ًبًو المَّويل معناه : ما لـ  ا لى ـى أذنتى ليـ بالقعكد ، ككذلؾ قكلو تعالى :  مى ًل

عيدِّمى يأذف ليـ بو اهلل ، كالباء مف دكف البلـ تمتقي مع معنى المفعكلية ، فما 
ٍربو مِّفى الٌمًو  ـٍ تىٍفعىميكٍا فىٍأذىنيكٍا ًبحى الفعؿ إلى مفعكلو بنفسو في قكلو تعالى :  فىًإف لَّ

{ كقيؿ : فأذنكا حربنا   ألنَّو ما أريد اشتمالو عمى مفعكلو ِٕٗكىرىسيكًلًول البقرة : 
راد قربو منو ، كاستيعابو كاحتكاءه بمعناه ، لكنَّو تعٌدل إليو بالباء   ألنَّو الم

كالتصاقو بو ، كقد تعدَّل إليو بنفسو في قكلو تعالى :  ًفي بيييكتو أىًذفى المَّوي أىف 
اًؿل النكر :  ييٍذكىرى ًفييىا اٍسميوي ييسىبِّيي لىوي ًفييىا ًباٍلةيديكِّ كىاألصى { كما عيدِّم ّٔتيٍرفىعى كى

، بؿ تعدَّل إليو بنفسو  إليو بالباء ، كقيؿ : أذف اهلل بأف ترفع كيذكر فييا اسمو
، ألنَّو أراد اشتماؿ إذف اهلل عمى رفع اسمو كذكره كاحتكا و بمعناه ، فيشممو 

 اإلذف بالكمية ، مف دكف تقييدة بجز ية اإللصاؽ التي تفيده الباء 

كرد الفعؿ أكؿ متعدينا إلى مفعكلو بنفسو ، كبحرؼ الجر  أكل :-ٗ 
و تعالى :  كىالى تىٍأكيميكٍا أىٍمكىالىكيـ بىٍينىكيـ  مفل عمى حد  سكاء ، فمف األكؿ قكل

ل آؿ ًُٖٖباٍلبىاًطًؿل البقرة :  تَّىى يىٍأًتيىنىا ًبقيٍربىافو تىٍأكيميوي النَّاري { كقكلو تعالى :  حى
اؼي أىف يىٍأكيمىوي الذٍِّ بي كىأىنتيـٍ عىٍنوي ُّٖعمراف :  { كقكلو تعالى :  كىأىخى

ل يكسؼ :  اًفميكفى  { ُّ ى
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ميٍمؾو   ٍمًد كى رىًة اٍلخي مىى شىجى ـي ىىٍؿ أىديلتؾى عى كمف الثاني قكلو تعالى :  قىاؿى يىا آدى
{ كقكلو ُُِ-َُِ{ فىأىكىبل ًمٍنيىا فىبىدىٍت لىييمىا سىٍكآتيييمىال طو :  َُِال يىٍبمىى  

ٍبزنا تىٍأكيؿي الطٍَّيري ًمنٍ  { ّٔويل يكسؼ : تعالى :  ًإنِّي أىرىاًني أىٍحًمؿي فىٍكؽى رىٍأًسي خي
لالسجدة  كفى ـٍ كىأىنفيسيييـٍ أىفىبل ييٍبًصري ا تىٍأكيؿي ًمٍنوي أىٍنعىامييي ٍرعن كقكلو تعالى :  فىنيٍخًرجي ًبًو زى

 :ِٕ } 
كتعدم أكؿ إلى مفعكلو بنفسو أريد منو معنى المفعكلية كما جاء في  

التبعيضية  شكاىد الباب األكؿ ، كتعديو إليو بحرؼ الجٌر  ًمفل أريد منو معنى
 ، كما جاء في شكاىد الباب الثاني 

لـ يرد تبرَّأ متعدينا إلى مفعكلو بنفسو ، بؿ كرد متعدينا إليو  تبرَّأ :-برأ-٘ 
بػ ًمفل كقكلو تعالى :  ًإٍذ تىبىرَّأى الًَّذيفى اتتًبعيكٍا ًمفى الًَّذيفى اتَّبىعيكٍا كىرىأىكيٍا اٍلعىذىابى 

ـي األىسٍ  تىقىطَّعىٍت ًبًي ـٍ كىمىا ُٔٔبىابي  كى قىاؿى الًَّذيفى اتَّبىعيكٍا لىٍك أىفَّ لىنىا كىرَّةن فىنىتىبىرَّأى ًمٍنيي { كى
اًرًجيفى ًمفى  مىا ىيـ ًبخى ـٍ كى مىٍيًي سىرىاتو عى الىييـٍ حى ـي الٌموي أىٍعمى ؤيكٍا ًمنَّا كىذىًلؾى ييًريًي تىبىرَّ

لىل كقكلو تعالى :  قىاؿى الًَّذيفى { ككرد متعدينا إليو بػ إُٔٔ-ُٓٔالنَّاًرل البقرة : 
ٍينىا تىبىرٍَّأنىا ًإلىٍيؾى مىا  ـٍ كىمىا  ىكى ٍينىاىي ٍينىا أىٍ كى بَّنىا ىىؤيالء الًَّذيفى أىٍ كى ـي اٍلقىٍكؿي رى مىٍيًي ؽَّ عى حى

ل القصص :  { ك ًمفل لبلبتداء ، ك إلىل لبلنتياء ، فالفرؽ ّٔكىانيكا ًإيَّانىا يىٍعبيديكفى
الجارَّيف كاضي ، كالمتعدَّل إليو باألكؿ ىك  ير المتعدَّل إليو  بيف الحرفيف

بالثاني ، بؿ أحدىما خبلؼ الثاني ، ككؿٌّ منيما جيء بو لداللتو الخاصة بو ، 
حتى إنَّو جاز الجمع بينيما ، كأف يقاؿ : تبرَّأتي مف أقربا ي الظالميف إلى اهلل 

:  تىبىرٍَّأنىا ًإلىٍيؾى مىا كىانيكا ًإيَّانىا  سبحانو ، بؿ ىذا ما جاء في تفسير قكلو تعالى
نَّما عبدكا  يرنا ل بأفَّ المعنى : تبرَّأنا إليؾ منيـ ، كىـ لـ يعبدكنا ، كا   لُ يىٍعبيديكفى

                                                 

كالمحػػرر الػػكجيز فػػي تفسػػير الكتػػاب  َْٓ/ّل ينظػػر : الكسػػيط فػػي تفسػػير القػػرآف المجيػػد  ُ 
 ٕٕٖكمدارؾ التنزيؿ لمنسفي ص  ِْٗ/ْالعزيز 
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كرد الفعؿ يبتةكف متعدينا إلى مفعكلو بنفسو ، كقكلو  يبتغون :-بغى-ٙ 
ـٍ كىًرٍضكى  بًِّي { ألنَّو أريد معنى ِاننال الما دة : تعالى :  يىٍبتىةيكفى فىٍضبلن مِّف رَّ

المفعكلية ، كعندما أريد معنى التبعيض عيدِّم إليو بػ ًمفل التبعيضية ، كقكلو 
 {َِتعالى :  يىٍبتىةيكفى ًمف فىٍضًؿ المًَّول المزمِّؿ : 

كرد ىذا الفعؿ بتضعيؼ العيف متعدِّينا إلى مفعكليف بوََّأ : -باء-ٚ 
قىاًعدى ًلٍمًقتىاًؿل آؿ عمراف : بنفسو ، كقكلو تعالى :  تي  ٍؤًمًنيفى مى { ألنَّو ُُِبىكِّلءي اٍلمي

أريد منو كمييما معنى المفعكلية ، كعدِّم إلى أحدىما بالبلـ ، عندما أريد منو 
ٍينىا ًإلىى ميكسىى كىأىًخيًو أىف تىبىكَّءىا  معنى الممؾ كاالختصاص ، كقكلو تعالى :  كىأىٍكحى

ا ًبًمصٍ  { لـ ييعدَّ الفعؿ إلى مفعكلو بنفسو ، بؿ عيدِّم ٕٖرى بيييكتنال يكنس : ًلقىٍكًمكيمى
ا  إليو بالبلـ   ألنَّو أريد جعؿ تبكتء بيكتو بمصر ممكنا لقكـ مكسى كأخيو كخاص 
ٍذ بىكٍَّأنىا  بيما مف دكف  يرىما ، ككذلؾ عيدِّم إليو بالبلـ في قكلو تعالى :  كىاً 

ـى مىكىافى اٍلبىيٍ  { كالمراد جعؿ تبكتء مكاف البيت ممكنا إلبراىيـ ًِٔتل الح  : الٍبرىاًىي
ا بو مف دكف  يره   كخاص 

اء جاء : -ٚ  كرد جاء متعدينا إلى مفعكلو بنفسو كقكلو تعالى :  فىمىمَّا جى
ل الحجر :  ميكفى { ألنَّو أراد استيعابو كاحتكاءه بمعنى المجيء ، َٔآؿى ليكطو اٍلميٍرسى

ده مِّنكيـ مِّف اٍلةىآً ًطل النساء : كعدَّاه إليو بػ مً  اء أىحى { ّْفل كقكلو تعالى :  أىٍك جى
ألنَّو أراد معنى االبتداء ، أم : أفَّ المجيء ابتدأ مف مكاف الةا ط ، كلك عدَّاه 
إليو بنفسو ، كقيؿ : أك جاء أحد منكـ الةا ط ، ألفاد المجيء إلى الةا ط ال 

لمراد ، كعٌداه إليو بالبلـ كقكلو تعالى : المجيء منو ، فيككف خبلؼ المعنى ا
اء ميكسىى ًلًميقىاًتنىال األعراؼ :  لىمَّا جى { كلككف البلـ تفيد االختصاص ُّْ كى

كالممؾ فإفَّ فييا معنى التعميؿ ، أك معنى ألجؿ ، فعٌداه إليو بالبلـ إلرادة ىذا 
المضركب لذلؾ المعنى ، أم : جاء ألجؿ ميقاتنا ، أم : لكبلـ اهلل في المكعد 

 ، كلما أفاد ىذا المعنى لك عدَّاه إليو بنفسو كقيؿ : كجاء مكسى ميقاتنا 
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كرد جعؿ متعدينا إلى مفعكليو بنفسو ، كقكلو تعالى :  قيٍمنىا جعل : -ٛ 
ـى   مىى ًإٍبرىاًىي سىبلمنا عى ـي األخٍ ٗٔيىا نىاري كيكًني بىٍردنا كى عىٍمنىاىي سىًريفى { كىأىرىاديكا ًبًو كىٍيدنا فىجى

ٍكنىا ًفييىا ًلٍمعىالىًميفى  َٕ  ليكطنا ًإلىى األٍرًض الًَّتي بىارى ٍينىاهي كى نىجَّ { كىكىىىٍبنىا لىوي ُٕ{ كى
اًلًحيفى   عىٍمنىا صى كيبل  جى يىٍعقيكبى نىاًفمىةن كى ؽى كى ـٍ أىً مَّةن يىٍيديكفى ًبأىٍمًرنىا ًِٕإٍسحى عىٍمنىاىي { كىجى

ـٍ ًفعٍ  ٍينىا ًإلىٍيًي ل األنبياء كىأىٍكحى اًبًديفى كىانيكا لىنىا عى يتىاء الزَّكىاًة كى ـى الصَّبلًة كىاً  قىا ٍيرىاًت كىاً  ؿى اٍلخى
لىقىٍد آتىٍينىا ) ككرد متعدِّينا إلى مفعكلو األكؿ بػ ًمفل كقكلو تعالى : {ّٕ-ٗٔ:  كى

عىٍمنىاهي ىيدنل لِّ  { ِّبىًني ًإٍسرىاً يؿى  ميكسىى اٍلًكتىابى فىبل تىكيف ًفي ًمٍريىةو مِّف لِّقىاً ًو كىجى
ل السجدة :  كىانيكا ًبآيىاًتنىا ييكًقنيكفى كا كى بىري عىٍمنىا ًمٍنييـٍ أىً مَّةن يىٍيديكفى ًبأىٍمًرنىا لىمَّا صى كىجى

ِّ-ِْ} 
جاء  جعؿل متعدينا إلى مفعكلو األكؿ بنفسو في األنبياء في قكلو تعالى  

ـٍ أىً مَّةن  عىٍمنىاىي عنى المفعكلية الذم يفيد معنى الكٌمية ، كىذا ألنَّو أراد م( :  كىجى
كاضي مف سياؽ ا ية ، فقد أراد شمكؿ كٌؿ الذيف سبؽ ذكرىـ مف األنبياء : 
سحاؽ ، كيعقكب ، بأنَّو سبحانو جعميـ جميعيـ أ مة ، كىذا  إبراىيـ ، كلكط ، كا 

السجدة في  مكافؽ لمحقيقة ، كلمَّا لـ يرد معنى الكمية عدَّاه إليو بػ ًمفل في سكرة
ـٍ أىً مَّةن يىٍيديكفى ًبأىٍمًرنىال ألنَّو ِّقكلو تعالى :  ىيدنل لِّبىًني ًإٍسرىاً يؿى   عىٍمنىا ًمٍنيي { كىجى

ا لمحقيقة ، فتأمَّؿ أفَّ المتعدل إليو  أراد بعض بني إسرا يؿ ، كىذا مكافؽ أيضن
ضع أحدىما بنفسو  ير المتعدَّل إليو بحرؼ الجٌر ، حتى إنَّو ال يصيت أف ت
 مكضع ا خر   ألنَّو سيككف خبلؼ السياؽ كالكاقع كالمعنى المراد 

عىٍمنىػػػػا ًفػػػػػي   ككرد متعػػػػدينا إلػػػػى مفعكلػػػػػو األكؿ بػػػػػ فيل كقكلػػػػو تعػػػػػالى :  كىجى
ل األنبياء :  ـٍ كىاًسيى أىف تىًميدى ًبًي ل إلى مفعكلو األكؿ ُّاألٍرًض رى { لك عدَّل  جعؿى

سػػي ، ألفػاد معنػػى الكميػة ، أم : ألفػػاد جعػػؿ بنفسػو ، كقيػػؿ : كجعػؿ األرض ركا
األرض كميا جباالن ، كىذا المعنػى خػبلؼ المػراد كالكاقػع ، كلػك عػدَّاه إليػو بػػ ًمفل 
ألفاد التبعيض ، كىك معنى يفيد أنَّو جعؿ بعض األرض جباالن ، أم : أنَّو أنشأ 

االن ، كلػـ الجباؿ مف األرض ، كالحقيقة أفَّ اهلل سبحانو لـ يجعػؿ مػف األرض جبػ
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نَّما كاف خمؽ الركاسي مستقبل  عف خمؽ األرض ، كالػدليؿ عمػى  ينش يا منيا ، كا 
ل النحػػؿ :  ـٍ كىاًسػػيى أىف تىًميػػدى ًبكي { كىػػذا ُٓذلػؾ قكلػػو تعػػالى :  كىأىٍلقىػػى ًفػػي األىٍرًض رى

يعني أنَّو جؿَّ جبللو ألقى الركاسػي فػي األرض بعػد خمػؽ األرض ، قػاؿ الطبػرم 
ا يػػة :   يقػػكؿ تعػػالى ذكػػره : كمػػف نعمػػو عمػػيكـ أييػػا النػػاس أف  فػػي تفسػػير ىػػذه

ألقػػػى فػػػي األرض ركاسػػػي ، كىػػػي جمػػػع راسػػػية ، كىػػػي الثكابػػػت فػػػي األرض مػػػف 
ل يعنػػػي : أف ال تميػػػد بكـ...كذلػػؾ أنَّػػػو جػػػؿَّ شػػػأنو  ـٍ الجبػػاؿ ، كقكلػػػو  أىف تىًميػػػدى ًبكيػػ

كقػد كانػت ما ػدة أرسى األرض بالجبػاؿ لػ بٌل يميػد خمقػو الػذم عمػى ظيرىػا ، بػؿ 
قبؿ أف تيرسى بيا...كالميد ىك االضطراب...كبنحك الذم قمنا فػي ذلػؾ قػاؿ أىػؿ 
كىاًسػيى أىف  التأكيؿ...عف قتادة عف الحسف في قكلو تعػالى :  كىأىٍلقىػى ًفػي األىٍرًض رى
ػػا  ل قػػاؿ : الجبػػاؿ أف تميػػد بكػػـ ، قػػاؿ قتػػادة : سػػمعتي الحسػػف يقػػكؿ : لمَّ ـٍ تىًميػػدى ًبكيػػ

مقت األ رض كػادت تميػد ، فقػالكا : مػا ىػذه بمقػٌرة عمػى ظيرىػا ، فأصػبحكا كقػد خي
ًمقػت الجبػػاؿلل َـّ خي ًمقػت الجبػاؿ ، فمػػـ تػدر المبل كػة ًمػػ فيػذا ىػك السػػٌر فػي أنَّػػو  لُ خي

كىاًسػػيى أىف  عىٍمنىػػا ًفػػي األٍرًض رى ل إلػػى مفعكلػػو األكؿ بػػػ فيل كقػػاؿ :  كىجى عػػدَّل  جعػػؿى
ل كلـ ييعدَّ إل ـٍ يػو بػػ ًمفل كقيػؿ : كجعمنػا مػف األرض ركاسػي ، كىنػاؾ سػرٌّ تىًميدى ًبًي

فقػػد كػػاف ييظػػف أف الجبػػاؿ قا مػػة عمػػى سػػطي األرض، إاٌل أنػػو اكتشػػؼ آخػػر ،   
حديثنا أف لكؿ جبؿ جػذرنا قػد يمتػٌد تحػت األرض حتػى يبمػ  طكلػو ضػعفى ارتفػاع 

اهلل الجبػػػؿ ، فيكػػػكف شػػػأنيا شػػػأف الكتػػػد ، كىػػػذا مػػػا قػػػاؿ بػػػو القػػػرآف الكػػػريـ ، قػػػاؿ 
لػذلؾ  لِ [للٕ-ٔأىٍكتىػادنال االنبػا: {كىاٍلًجبىػاؿى ًٔميىػادنا   اأٍلىٍرضى  نىٍجعىػؿً  تعػالى:  أىلىػـٍ 

استعمؿ  فيل مف دكف  ًمفل ألفَّ  فيل  تفيد معنى الظرفية ، كتدؿت عمى معنػى 
 الدخكؿ في الشيء

                                                 

 َُُ/ُْل جامع البياف  ُ 
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ل متعػػػػدِّينا إلػػػػى مفعكلػػػػو األكؿ بػػػػػ عمىل كقكلػػػػو تعػػػػالى :    ػػػػؿى عى َـّ ككرد  جى  ثيػػػػ
ٍزءنا ػػػٍنييفَّ جي بىػػػؿو مِّ مىػػػى كيػػػؿِّ جى ػػػٍؿ عى { كالمعنػػػى كاضػػػي ، كىػػػك أنَّػػػو َِٔل البقػػػرة : اٍجعى

جعػػؿ الجػػزء فػػكؽ كػػؿ جبػػؿ ، فيكػػكف أحػػدىا  يػػر الثػػاني ، كلػػك عػػدَّاه إليػػو بنفسػػو 
كقيػػؿ : كجعمنػػا كػػؿَّ جبػػؿ مػػنيفَّ جػػزءنا ، ألفػػاد أنَّػػو جعػػؿ أحػػدىما نفػػس ا خػػر ، 

المراد ، كجيء بػ عمىل ىنػا لتفيػد معنػى االسػتعبلء  فيككف خبلؼ الكاقع كالمعنى
مىػػػى الحسػػػي ، كجػػػاءت بمعنػػػى االسػػػتعبلء المعنػػػكم ، كقكلػػػو تعػػػالى :   عىٍمنىػػػا عى كىجى

ـٍ أىًكنَّػػةن أىف يىٍفقىييكهي  ػػا أفَّ القمػػكب  يػػر ِٓل األنعػػاـ : قيميػػكًبًي { كىػػذا التعػػدم يفيػػد أيضن
جعمنػا قمػكبيـ أكنَّػة ، ألفػاد جعػؿ قمػكبيـ األكنَّة ، فمك عدَّاه إليو بنفسو ، كقيػؿ : ك 

كميػػػا أكنَّػػػة ، كلػػػك عػػػدَّاه بػػػػ ًمفل كقيػػػؿ : كجعمنػػػا مػػػف قمػػػكبيـ أكنَّػػػة ، ألفػػػاد معنػػػى 
التبعػػيض ، كلػػك عػػدَّاه إليػػو بػػػ فيل كقيػػؿ : كجعمنػػا فػػي قمػػكبيـ أكنَّػػة ، لػػدؿَّ عمػػى 

الػػدخكؿ فػػي  تمكػف األكنَّػػة مػػف القمػػكب ، كاالسػػتقرار فييػػا   ألفَّ  فػػيل تفيػػد معنػػى
الشيء ، كلك عدَّاه إليو بالبلـ ، كقيؿ : كجعمنا لقمكبيـ أكنَّة ، ألفاد إيتاء القمكب 
أكنَّة   ألفَّ البلـ تفيد الممؾ كاالختصاص ، فمـ يعدِّه إليو بنفسو ، كال بػػ ًمفل كال 
نَّػة بػ فيل كال بالبلـ   ألنَّو مػا أراد معنػى أم  منيػا ، بػؿ أراد معنػى تةشػيتيا باألك

كحجبيػػا لمنعيػػا مػػف فقػػو القػػرآف  ، كىػػذا المعنػػى ال يتحقػػؽ إاٌل بالتعديػػة بػػػ عمىل 
عىٍمنىػا ألنَّيا تفيد معنى التسمط كاالستعبلء كالتةطية كما جاء في قكلو تعالى :   كىجى

ـٍ أىًكنَّةن أىف يىٍفقىييكهي  مىى قيميكًبًي ل كالمعنى : أنَّيـ بسبب اتباعيـ أىػكاءىـ جعمنػا عمػى عى
 كبيـ أ طية ل بٌل يفقيكا القرآف قم

ككرد متعدِّينا إلى مفعكلو األكؿ بالبلـ   ألنَّو أراد معنى الممؾ  
ًدًىمىا  عىٍمنىا الحى مىٍيًف جى كاالختصاص ، كقكلو تعالى :  كىاٍضًرٍب لىييـ مَّثىبلن رَّجي

نَّتىٍيًفل الكيؼ :  ٍمنىا ريسيبلن مِّفِّجى لىقىٍد أىٍرسى عىٍمنىا لىييـٍ  { كقكلو تعالى :  كى قىٍبًمؾى كىجى
يَّةنل الرعد :  ذيرِّ ا كى ل عا دنا إلى الرسؿ ، ّٖأىٍزكىاجن ـٍ { فيككف الضمير  ىـل في  لىيي

ا كذرية  كىـ  ير األزكاج كالذرية ، كلك عدَّاه إليو بنفسو كقيؿ : كجعمناىـ أزكاجن
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ا كذرية ، لجع ؿ الرسؿ أنفسيـ ، أك عدَّاه إليو بػ ًمفل كقيؿ : كجعمنا منيـ أزكاجن
ا كذرية ، فيككف خبلؼ المعنى المراد .   جميعيـ أك بعضيـ  أزكاجن

ككرد متعدِّينا إلى مفعكلو األكؿ بالبلـ ، ك ًمفل في قكلو تعالى :  كىالٌموي  
قىكي  زى فىدىةن كىرى عىؿى لىكيـ مٍِّف أىٍزكىاًجكيـ بىًنيفى كىحى ا كىجى ـٍ أىٍزكىاجن ٍف أىنفيًسكي عىؿى لىكيـ مِّ ـ مِّفى جى

ل النحؿ :  كفى ـٍ يىٍكفيري ًبًنٍعمىًت الٌمًو ىي {عدَّل ِٕالطَّيِّبىاًت أىفىًباٍلبىاًطًؿ ييٍؤًمنيكفى كى
ل ك أىٍزكىاًجكيـل بػ ًمفل ألنَّو أراد مف كمييما معنى االبتداء ، كالمعنى :  ـٍ  أنفيًسكي

ا ، كأنشأ مف أزكاجكـ بنيف كحفدة   أنشأ مف أنفسكـ أزكاجن

لى كمييما بنفسو في  ككرد  جعؿل  متعدينا إلى مفعكلو األكؿ بػ فيل كا 
ـٍ  عىؿى ًفيكي ـٍ ًإٍذ جى مىٍيكي كٍا ًنٍعمىةى الٌمًو عى ٍذ قىاؿى ميكسىى ًلقىٍكًمًو يىا قىٍكـً اٍذكيري قكلو تعالى :  كىاً 

ل ا دنا مِّف اٍلعىالىًميفى ـٍ ييٍؤًت أىحى عىمىكيـ متميككنا كىآتىاكيـ مَّا لى { عيدِّمى َِلما دة : أىنًبيىاء كىجى
جعؿ الثانية إلى مفعكلو بنفسو ، كتعدم الفعؿ إلى مفعكلو بنفسو يفيد استيعابو 
لو كاحتكاءه بمعناه ، أم : اشتمالو عمى مفعكلو كمَّو بمعناه ، أم : أنَّو سبحانو 
عىمىكيـ متميككنال قاؿ ابف عباس  جعميـ جميعنا ممككنا   لذلؾ جاء في التفسير    كىجى

جعؿ ليـ الخدـ كالحشـ ، كقاؿ مجاىد : كؿت مف ال يدخؿ عميو إاٌل بإذنو فيك : 
ر ليـ مف بني آدـ ، كقاؿ  ممؾ ، كقاؿ قتادة : كانكا أكؿ مف ممؾ الخدـ كسخَّ
الستدِّم : يعني : كجعمكـ أحرارنا تممككف أنفسكـ بعدما كنتـ في أيدم القبط 

الجكزم :   كبماذا جعميـ ممككنا ؟ فيو  كقاؿ ابف لُ  بمنزلة العبيد كأىؿ الجزيةلل
ثمانية أقكاؿ أحدىا : بالمفِّ كالسمكل كالحجر ، كالثاني : بأف جعؿ لمرجؿ منيـ 
زكجة كخادمنا ، كالثالث : بالزكجة كالخادـ كالبيت ، ركيت ىذه الثبلثة عف ابف 

الو عباس ، كىذا الثالث اختيار الحسف كمجاىد ، كالرابع : بالخادـ كالبيت ، ق
عكرمة ، كالخامس : بتمميكيـ الخدـ ، ككانكا أكَّؿ مف تممَّؾ الخدـ ، كمف اتخذ 
خادمنا فيك ممؾ ، قالو قتادة ، كالسادس : بككنيـ أحرارنا يممؾ اإلنساف منيـ 

                                                 

 ُُٕ/ِل الكسيط في تفسير القرآف المجيد  ُ 
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نفسو كأىمو كمالو ، قالو السدم ، كالسابع : بالمنازؿ السابعة ، فييا المياه 
: بأف جعؿ ليـ الممؾ كالسمطاف ، ذكره  الجارية ، قالو الضحاؾ ، كالثامف

كلما أفاد ىذا المعنى لك ، فقد أفاد معنى الكمية لتعديو إليو بنفسو  لُ  الماكردملل
عيدِّمى إليو بالبلـ كقيؿ : كجعؿ لكـ ممككنا ، أك عيدِّم إليو بػ ًمفل كقيؿ : كجعؿ 

عىؿى أك عدِّم إليو بػ فيل كقيؿ : كجعؿ فيكـ ممككنا ، منكـ ممككنا  ، كما قاؿ :  جى
ـٍ أىنًبيىاءل   قاؿ الكمبي : جعؿ منكـ أنبياء عمى عيد مكسى بف عمراف ، كىـ  ًفيكي

كجاء  لِ  السبعكف الذيف اختارىـ مكسى مف قكمو ، فانطمقكا معو إلى الجبؿلل
في حاشية الكشاؼ :   قاؿ أحمد  بف المنير اإلسكندرمل : كالحامؿ عمى 

سير أفَّ اهلل تعالى : أنبأ في ظاىر الكبلـ أنَّو جعؿ تفسير الممؾ بيذه التفا
عىمىكيـ متميككنال كلـ يقؿ : كجعؿ فيكـ ممككنا ، كما قاؿ  الجميع ممككنا ، بقكلو :  كىجى
ـٍ أىنًبيىاءل فممَّا عمـ الممؾ فييـ ، كال شؾَّ أفَّ الممؾ المعيكد ىك  عىؿى ًفيكي :  جى

نيـ فيتعيَّف حمؿ الممؾ عمى ما كاف ثابتنا االستيبلء العاـ ، لـ يثبت لكؿ أحد م
لجميعيـ ، أك ألكثرىـ مف األبعاض المذككرة ، ىذا ىك الباعث عمى تفسير 
ف لـ يثبت لكؿ كاحد منيـ إاٌل أنَّو كاف  الممؾ بذلؾ ، كاهلل أعمـ ، كىذا المعنى كا 

ف ممككيـ ثابتنا لممككيـ ، كىـ منيـ ، إذ إسرا يؿ األب األقرب يجمعيـ ، فممَّا كا
منيـ ، كىـ أقرباؤىـ كأشياعيـ كممتبسكف بيـ جاز االمتناف عمييـ بيذه 
ـى لـ يقؿ : إذ جعمكـ أنبياء   ألفَّ  الصنيعة ، كالمعنى مفيكـ...فإف قمتى : فىًم
األنبياء منيـ ، كما قمتى في الممكؾ ؟ قمتي : النبكة مزية  ير الممؾ ، كآحاد 

بو صار الممؾ ممكنا ، كال كذلؾ النبكة فإفَّ الناس يشارؾ الممؾ في كثير مما 
درجتيا أرفع مف أف يشرؾ مف لـ تثبت لو مع الثابتة نبكتو في مزيتيا 
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 لُ كخصكصيا كنعتيا ، فيذا ىك سٌر تمييز األنبياء كتعميـ الممكؾ كاهلل أعمـلل
ـٍ أىنًبيىاءل   قاؿ الكمبي : جعؿ منكـ عىؿى ًفيكي أنبياء  كتقدـ ما جاء في الكسيط    جى

عمى عيد مكسى بف عمراف ، كىـ السبعكف الذيف اختارىـ مكسى مف قكمو ، 
فانطمقكا معو إلى الجبؿلل كالحقيقة أنَّو لـ يعدِّ  جعؿل إلى مفعكلو األكؿ بػ ًمفل 
كيقاؿ : جعؿ منكـ أنبياء ، بؿ عدَّاه بػ فيل التي تفيد معنى الدخكؿ في الشيء 

عىؿى  ـٍ أىنًبيىاءل ألنَّو أراد أفَّ نعمة النبكة متأصمة في  ، كالتمكف منو ، كقاؿ :  جى ًفيكي
بني إسرا يؿ ، حتى إنَّيا تمتَّد إلى إبراىيـ عميو السبلـ جٌد إسرا يؿ الذم نسبكا 

سرا يؿ ىك لقب ليعقكب بف إسحاؽ بف إبراىيـ عمييـ السبلـ  إليو ، كا 
 و بنفسو ،لـ يرد خرج في القرآف الكريـ متعدينا إلى مفعكلخرج : -ٛ 

كعيدِّم إلى مفعكلو بػ عمىل التي تفيد االستعبلء كاالستشراؼ عمى الشيء ، 
مىى قىٍكًمًو ًفي  رىجى عى كبػ ًمفل التي تفيد االبتداء ، كقكلو تعالى :  فىخى

مىى قىٍكًمًو ًمفى اٍلًمٍحرىاًبل مريـ : ًٕٗزينىًتًول القصص :  رىجى عى { كقكلو تعالى :  فىخى
بػ عمىل معنى استشراؼ خركجو عمييـ ، كأراد بػ ًمفل أفَّ خركجو  { ألنَّو أرادُُ

تَّى  كا حى بىري لىٍك أىنَّييـٍ صى بدأ مف المحراب ، كعدَّاه إليو بػ إلىل كقكلو تعالى :  كى
ل الحجرات :  ـٍ { ألنَّو ما أراد استشراؼ خركجو عمييـ ، بؿ منتياه ، ٓتىٍخريجى ًإلىٍيًي
حتى تخرج إلييـ ، كعدَّاه إليو بػ فيل التي تفيد معنى ألفَّ المعنى : لك انتظركا 

رىةه  الدخكؿ في الشيء ، كالتمكف منو كاالستقرار فيو ، كقكلو تعالى :  ًإنَّيىا شىجى
ل الصافات :  ًحيـً { ذلؾ أفَّ   منبتيا في قعر جينَّـ ْٔتىٍخريجي ًفي أىٍصًؿ اٍلجى

بالباء التي تفيد اإللصاؽ كقكلو كعدَّاه إليو  لِ  كأ صانيا ترتفع إلى دركاتيالل
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كٍا ًبًول الما دة :  رىجي ـٍ قىٍد خى ميكٍا ًباٍلكيٍفًر كىىي قىد دَّخى نَّا كى ـٍ قىاليكىٍا آمى آؤيككي ذىا جى تعالى :  كىاً 
 لُ  { ألنَّو أراد التصاقيـ بالكفر   كتقديره : ممتبسيف بالكفرللُٔ

كلو بنفسو ، كعيدِّم إليو لـ يرد خرَّ في القرآف متعدينا إلى مفعخرَّ : -ٜ 
ـي السٍَّقؼي ًمف  مىٍيًي رَّ عى بػ عمىل ألنَّو أراد معنى االستعبلء ، كقكلو تعالى :  فىخى

ل النحؿ :  ـٍ { كعيدِّم إليو بػ ًمفل ألنَّو أراد معنى االبتداء ، كقكلو تعالى ِٔفىٍكًقًي
رَّ ًمفى السَّمىاء مىف ييٍشًرٍؾ ًبالمًَّو فىكىأىنَّمىا خى ييي ًفي  :  كى فىتىٍخطىفيوي الطٍَّيري أىٍك تىٍيًكم ًبًو الرِّ

{ كعيدِّم بالبلـ ألنَّو أراد معنى ألجؿ ، أك النتياء ُّمىكىافو سىًحيؽول الح  : 
دنال يكسؼ :  كٍا لىوي سيجَّ رت { كالمعنى : ََُالةاية القريبة ، كقكلو تعالى :  كىخى

نيكٍا ًبًو أىٍك الى تيٍؤًمنيكٍا ًإفَّ الًَّذيفى أيكتيكٍا خركا ألجمو ساجديف ، كقكلو تعالى :  قيٍؿ آمً 
دنا   كفى ًلؤلىٍذقىاًف سيجَّ ـٍ يىًخرت مىٍيًي ـى ًمف قىٍبًمًو ًإذىا ييٍتمىى عى افى َُٕاٍلًعٍم يىقيكليكفى سيٍبحى { كى

ٍفعيكالن   بِّنىا لىمى بِّنىا ًإف كىافى كىٍعدي رى كفى ًلؤلىٍذقىاًف يىٍبكيكفى َُٖرى يىًخرت ـٍ  { كى يىًزيديىي كى
{   قاؿ الزمخشرم :   فإف قمتى : ما معنى  َُٗ-َُٕخيشيكعنال اإلسراء : 

نَّما ذكر الذقف ، كىك مجتمع  الخركر لمذقف ؟ قمتي : السقكط عمى الكجو ، كا 
المحييف   ألفَّ الساجد أكؿ ما يمقي بو األرض مف كجيو الذقف . فإف قمتى : 

قمتى : خر عمى كجيو كعمى ذقنو ، فما  حرؼ االستعبلء ظاىر المعنى ، إذا
معنى البلـ في خرَّ لذقنو كلكجيو ؟ قمتي : معناه جعؿ ذقنو ككجيو لمخركر 
ـى كرر يخركف لؤلذقاف ؟  كاختص بو   ألفَّ البلـ لبلختصاص . فإف قمتى : ًل
قمتي : الختبلؼ الحاليف ، كىما خركرىـ في حاؿ ككنيـ ساجديف ، كخركرىـ 

ل  لِ  اكيفللفي حاؿ ككنيـ ب كفى كقاؿ العكبرم :   كالثاني : أنَّيا متعمقة بػ يىًخرت
كفى  لّ كالبلـ عمى بابيالل كقاؿ الدكتكر فاضؿ السامرا ي :   أمَّا قكلو :  يىًخرت

ًلؤلىٍذقىاًفل فميس المعنى ، كاهلل أعمـ ، عمى األذقاف   ألفَّ ىناؾ فرقنا بيف قكلؾ : 
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و ، فخرَّ عمى كجيو ، معناه  : سقط عمى كجيو خرَّ عمى كجيو ،  كخرَّ لكجي
، كأمَّا خرَّ لذقنو ، فمعناه : أنَّو خرَّ حتى بم  في ذلؾ الذقف ، أك االختصاص 

كالمعنى األخير كما ترل متأت  مف داللتيا  لُ ، أم : حتى خص ذقنو بذلؾلل
 لِ  عمى انتياء الةاية القريبة أك المتصمة أك المباشرةلل

رد دخؿ في القرآف الكريـ متعدينا إلى نفسو ، كقكلو تعالى : ك  دخل-ٓٔ 
ا أىظيفت أىف تىًبيدى ىىًذًه أىبىدنال الكيؼ :  ـه لِّنىٍفًسًو قىاؿى مى نَّتىوي كىىيكى ظىاًل ؿى جى دىخى { ّٓ:  كى

إلرادة معنى المفعكلية ، كعيدِّم إليو بػ فيل ألنَّو أراد معنى الدخكؿ في الشيء  
ًتنىا ًإنَّوي ًمفى ، ككثر ذلؾ في األ ٍمنىاهي ًفي رىٍحمى مكر المعنكية ، كقكلو تعالى :  كىأىٍدخى

ل األنبياء :  اًلًحيفى { لـ يعدِّه إليو بنفسو ، كعدَّاه إليو بػ فيل ألفَّ رحمة ٕٓالصَّ
اهلل أكسع مف كؿ شيء ، فميس المراد دخكليا ، بؿ الدخكؿ فييا ، لتحيط رحمة 

نو ، كعدَّاه إليو بػ مفل ألنَّو أراد معنى االبتداء كقكلو اهلل بالداخؿ فييا ، كتحتض
قىةول يكسؼ  ميكٍا ًمٍف أىٍبكىابو متتىفىرِّ ميكٍا ًمف بىابو كىاًحدو كىاٍدخي قىاؿى يىا بىًنيَّ الى تىٍدخي تعالى :  كى

{ كعدَّاه إليو بالباء   ألنَّو أراد معنى اإللصاؽ كالمبلبسة ، كقكلو تعالى : ٕٔ: 
ذى  كٍا ًبًول الما دة :   كىاً  رىجي ـٍ قىٍد خى ميكٍا ًباٍلكيٍفًر كىىي قىد دَّخى ـٍ قىاليكىٍا آمىنَّا كى آؤيككي { أك ُٔا جى

ٍمتـي  ـي البلًَّتي دىخى معنى المبلبسة  كالمبلمسة بالجماع ، كقكلو تعالى :  مِّف نِّسىآً كي
نىاحى  ٍمتـي ًبًيفَّ فىبلى جي ـٍ تىكيكنيكٍا دىخى ل النساء : ًبًيفَّ فىًإف لَّ ـٍ مىٍيكي { كعدَّاه إليو ِّعى

بػ عمىل ألنَّو أراد معنى استشراؼ الدخكؿ عمى األشخاص ، كقكلو تعالى : 
ل يكسؼ :  كفى ـٍ لىوي مينًكري ـٍ كىىي فىيي مىٍيًو فىعىرى ميكٍا عى اء ًإٍخكىةي ييكسيؼى فىدىخى { كقكلو ٖٓ كىجى

ـى   ٍيًؼ ًإٍبراىًىي نىبٍِّ ييـٍ عىف ضى ا قىاؿى ًإنَّا ُٓتعالى :  كى مىٍيًو فىقىاليكٍا سىبلمن ميكٍا عى { ًإٍذ دىخى
ل الحجر :  ـٍ كىًجميكفى مىٍييىا زىكىًريَّا ِٓ-ًُٓمنكي ؿى عى { كقكلو تعالى :  كيمَّمىا دىخى
ل آؿ عمراف :   {ّٕاٍلًمٍحرىابى
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: كرد  ركبل متعدينا إلى مفعكلو   ألنَّو أريد معنى المفعكلية ركب -ٔٔ 
يىٍخميؽي مىا الى  ، كقكلو تعالى : ًزينىةن كى ًميرى ًلتىٍركىبيكىىا كى ٍيؿى كىاٍلًبةىاؿى كىاٍلحى  كىاٍلخى
ل النحؿ :  { لـ يعدِّ الرككب ىنا إلى مفعكلو بػ فيل بؿ عدَّاه إليو بنفسو ٖتىٍعمىميكفى

ألنَّو أراد أنَّيا تحمميـ فكؽ ظيرىا في أسفارىـ كقضاء حكا جيـ ، كعدَّاه إليو 
صمي أف يحتكم المرككب عمى الراكب كيحكيو ، كقكلو تعالى : بػ فيل عندما 

ميٍرسىاىىا ًإفَّ رىبِّي لىةىفيكره رًَّحيـهل ىكد :  قىاؿى اٍركىبيكٍا ًفييىا ًبٍسـً الٌمًو مىٍجرىاىىا كى { ُْ كى
ًكبيكا ًفي اٍلفيٍمًؾ دىعىكيا المَّوى ميٍخًمًصيفى لىوي الدِّيفى فىمىمَّ  ـٍ ًإلىى كقكلو تعالى :  فىًإذىا رى اىي ا نىجَّ

ل العنكبكت :  ـٍ ييٍشًركيكفى { كلمَّا أراد معنى التبعيضية عدَّاه إليو ٓٔاٍلبىرِّ ًإذىا ىي
ًمٍنيىا تىٍأكيميكفى  ـى ًلتىٍركىبيكا ًمٍنيىا كى ـي األٍنعىا عىؿى لىكي ب مفل كقكلو تعالى :  المَّوي الًَّذم جى

 { ٕٗل  افر : 
ٍذ  عدَّل  استمعل إلىاستم  : -ٕٔ  مفعكلو بنفسو كقكلو تعالى :  كىاً 

ل األحقاؼ :  ٍفنىا ًإلىٍيؾى نىفىرنا مِّفى اٍلًجفِّ يىٍستىًمعيكفى اٍلقيٍرآفى رى { ألنَّو أراد استيعاب ِٗصى
استماعيـ  لمقرآف الكريـ كاشتمالو عميو ، كعدَّاه إليو بالباء التي تفيد اإللصاؽ  

ا يى  ـي ًبمى { ألنَّو أراد أف يككف ٍْٕستىًمعيكفى ًبًول اإلسراء : كقكلو تعالى :  نٍَّحفي أىٍعمى
ؽ بو كاسطة كسببنا لبلستماع قاؿ العكبرم :   أم : يستمعكف  المجركر الميمصى

  لُ بقمكبيـ أك بظاىر أسماعيـلل 
ككرد استمع متعدينا إلى مفعكلو بالبلـ في مكاضع ، كبػ إلىل في  

ر ، كقد ظير لي أفَّ بينيما عبل قة  أصؿ ، كىي أنَّو إذا كانت  إلىل مكاضع أيخى
النتياء الةاية فكذلؾ البلـ ، إاٌل أفَّ البلـ النتياء  اية قريبة ، أك مبلصقة 
كمباشرة ، فقد عدَّاه إلى مفعكلو بػ إلىل ألفَّ المراد االستماع عف بعد كقكلو 

ًمٍنييـ مَّف يىٍستىًمعيكفى ًإلىٍيؾى أىفىأىنتى تيٍسًمعي الصت  ل يكنس تعالى  كى لىٍك كىانيكٍا الى يىٍعًقميكفى َـّ كى
فعف البييقي عف الحاكـ بسنده إلى الزىرم أٌف أبا جيؿو كأبا سفياف  {ِْ: 
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كاألخنس بف شريؽ خرجكا ليمة ليسمعكا مف رسكؿ اهلل  صمى اهلل عميو كسمـل 
كىك يصمي بالميؿ فاخذ كؿ رجؿ منيـ مجمسا ليستمع منو، ككؿ ال يعمـ بمكاف 

فباتكا يستمعكف لو حتى إذا أصبحكا كطمع الفجر تفرقكا فجمعيـ صاحبو، 
الطريؽ فتبلكمكا كقاؿ بعضيـ لبعض: ال تعكدكا فمك رآكـ بعض سفيا كـ 
ألكقعتـ في نفسو شي ا ثـ انصرفكا ، حتى إذا كانت الميمة الثانية عاد كؿ رجؿ 

عيـ الطريؽ منيـ إلى مجمسو فباتكا يستمعكف لو حتى إذا طمع الفجر تفرقكا فجم
فقاؿ بعضيـ لبعض مثؿ ما قالكا أكؿ مرة ثـ انصرفكا ، فمما كانت الميمة الثالثة 
أخذ كؿ رجؿ منيـ مجمسو فباتكا يستمعكف لو حتى إذا طمع الفجر تفرقكا 
فجمعيـ الطريؽ، فقالكا: ال تبرح حتى نتعاىد أالَّ نعكد ، فتعاىدكا عمى ذلؾ ثـ 

 .َِٓ/ ُتفرقكا، سيرة ابف ىشاـ 
فقد كانكا يستمعكف لتبلكة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ لمقرآف الكريـ 

 عف بعد ، حتى إنَّو  صمى اهلل عميو كسمـ ما كاف يعمـ بيـ 
ذىا قيًرلءى اٍلقيٍرآفي فىاٍستىًمعيكٍا لىوي كىأىنًصتيكٍا   كعدَّاه بالبلـ في قكلو تعالى :  كىاً 

ل األعراؼ :  ميكفى ـٍ تيٍرحى فَّ المراد االستماع عف قرب ، كقد ييستنبط { ألَِْلىعىمَّكي
مف التعدم بالبلـ ىنا ال بػ إلىل حكـ كىك لزـك المسمـ االستماع لمقرآف الكريـ 
كاإلنصات لو إذا كاف ييتمى قريبنا منو كفي حضرتو ، كال يمـز ذلؾ إذا استمع 

 إليو عف بعد 

ضرة الرسكؿ كلمَّا أراد القرآف الكريـ النيي عف رفع المسمـ صكتو في ح
صمى اهلل عميو كسمـ عدَّل فعؿ الجير إلى مفعكلو بالبلـ ال بػ إلىل في قكلو 
كا لىوي  ٍكًت النًَّبيِّ كىال تىٍجيىري ـٍ فىٍكؽى صى تعالى :  يىا أىيتيىا الًَّذيفى آمىنيكا ال تىٍرفىعيكا أىٍصكىاتىكي

ـٍ ًلبىٍعضو أىف تىٍحبىطى أىٍعمى  ٍيًر بىٍعًضكي ل الحجرات : ًباٍلقىٍكًؿ كىجى كفى ـٍ كىأىنتيـٍ ال تىٍشعيري اليكي
{ فيككف المراد النيي عف جيرىـ لو عف قرب ، كلك قيؿ : كال تجيركا إليو ، ِ

 لشمؿ ما كاف مف بعد 



 

 
23 

يتضي مما مرَّ ذكره أنَّو لككف  إلىل أطكؿ لفظنا كمبنى مف البلـ   
ةاية القريبة ، أك اختيرت األكلى النتياء الةاية البعيدة ، كالبلـ النتياء ال

المبلصقة كالمباشرة ، كتتضي ىذه القضية أكثر في قكلو تعالى :  أىًقـً الصَّبلىةى 
{ فعدَّل بالبلـ   ألفَّ المراد ًٖٕلديليكًؾ الشٍَّمًس ًإلىى  ىسىًؽ المٍَّيًؿل اإلسراء : 

د الصبلة األقرب ، كىي التي تككف عند زكاؿ الشمس   كعدَّل بػ إلىل ألفَّ المرا
الصبلة األبعد التي تككف بعد  ركب الشمس   لذلؾ فإنَّو مف األبم  أف يقاؿ 

 مثبلن : أقـ الصبلة لصبلة الفجر إلى صبلة العشاء .
كرد  أكفىل متعدينا إلى مفعكلو بالباء في قكلو :  بىمىى مىٍف أوفى : -ٖٔ 

{ كقكلو تعالى : ٕٔل آؿ عمراف :  أىٍكفىى ًبعىٍيًدًه كىاتَّقىى فىًإفَّ الٌموى ييًحبت اٍلميتًَّقيفى 
ـي الًَّذم بىايىٍعتـي ًبًول آؿ عمراف :  كٍا ًببىٍيًعكي مىٍف أىٍكفىى ًبعىٍيًدًه ًمفى الٌمًو فىاٍستىٍبًشري  كى

مىٍيوي المَّوى فىسىييٍؤًتيًو أىٍجرنا ُُُ مىٍف أىٍكفىى ًبمىا عىاىىدى عى { كقكلو تعالى :  كى
لفعؿ إلى مفعكلو بالباء ، لمَّا أراد إلصاؽ معناه { فعدَّل اَُعىًظيمنال الفتي : 

بالمجركر ، لكف لمَّا أراد ما ىك أكسع مف اإللصاؽ عدَّاه إليو بنفسو ، في قكلو 
ل اإلسراء  { كقكلو تعالى :  كىأىٍكفيكٍا اٍلكىٍيؿى ّٓتعالى :  كىأىٍكفيكا اٍلكىٍيؿى ًإذا ًكٍمتيـٍ

ل األنعاـ :  الى :  أىٍكفيكا اٍلكىٍيؿى كىال تىكيكنيكا ًمفى { كقكلو تعُِٓكىاٍلًميزىافى
ل الشعراء :  { كتعدم الفعؿ إلى مفعكلو بنفسو يفيد استيعابو لو ُُٖاٍلميٍخًسًريفى

كاحتكاءه بمعناه ، أم : اشتمالو عمى مفعكلو كمَّو بمعناه ، كما تقدـ تعريفو ، 
ف النقص في الكيؿ كقد أريد ذلؾ مع الكيؿ كالكزف   ألفَّ القرآف حذَّر كثيرنا م
ٍيؿه لٍِّمميطىفًِّفيفى   { الًَّذيفى ًإذىا اٍكتىاليكٍا ُحتى قاؿ جؿَّ كعبل في سكرة المطففيف :  كى

مىى النَّاًس يىٍستىٍكفيكفى   كفى  ِعى ـٍ ييٍخًسري نيكىي ـٍ أىك كَّزى ذىا كىاليكىي { أىال يىظيفت أيكلىً ؾى ّ{ كىاً 
 { يىٍكـى يىقيكـي النَّاسي ًلرىبِّ العالميفلٓعىًظيـو  { ًليىٍكـو ْأىنَّييـ مٍَّبعيكثيكفى  
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 المبحث الثاني : النصب عمى نزع الخافض في كتب النحو :
 : المطمب األول : التعريف بالنصب عمى نزع الخافض

الفعؿ عند النحاة ، إمَّا أف يتعدل فاعمو الػى مفعكلػو بنفسػو ، أك بحػرؼ 
لتجاكز ، يقػاؿ : عػدا طػكره ، أم : جػاكزه ، الجر ، كقد عرفت   التعدية لةة : ا

  ل ُ  كفي االصطبلح : تجاكز الفعؿ فاعمو الى مفعكؿ بولل
قاؿ سػيبكيو :   ىػذا بػاب الفاعػؿ الػذم يتعػداه فعمػو إلػى مفعػكليف ، فػإف 
ف شػ ت تعػدَّل إلػى الثػاني ، كمػا تعػدَّل  ش ت اقتصػرت عمػى المفعػكؿ األكؿ ، كا 

ػػا ، ككسػػكت بشػػرنا الثيػػاب إلػػى األكؿ ، كذلػػؾ قكلػػؾ : أعطػػ ى عبػػد اهلل زيػػدنا درىمن
الجيػػػاد ، كمػػػف ذلػػػؾ : اختػػػرتي الرجػػػاؿى عبػػػدى اهلل ، كمثػػػؿ ذلػػػؾ قكلػػػو عػػػز كجػػػؿ: 

ػػػبلن لًِّميقىاًتنىػػػال األعراؼ:  ػػػٍبًعيفى رىجي ػػػوي سى ػػػى قىٍكمى { كسػػػميتو زيػػػدنا ، ُٓٓ كىاٍختىػػػارى ميكسى
تى  دعكتػول التػي تجػرم مجػرل ككنيَّتي زيدنا أبػا عبػد اهلل ، كدعكتػو زيػدنا ، إذا أرد

ف عنيػػت الػػدعاء إلػػى أمػػر ، لػػـ يجػػاكز مفعػػ كالن كاحػػدنا ، كمنػػو قػػكؿ  سػػميتول ،  كا 
 الشاعر 
أستةفري اهللى ذنبنا لىٍستي ميٍحًصيىوي    رىبَّ العباًد إليو الكٍجوي كالعمؿي  

  ل ِ 
بىيدم  مف البسيطل  كقاؿ عمرك بف معديكرب الزت

ػػػًب أمرتػػػؾ الخيػػػرى فافعػػػٍؿ مػػػا   ل ّ أيًمػػػرتى بًػػػًو    فقػػػد تركتيػػػؾى ذا مػػػاؿو كذا نىشى
ؿ ىذا أنَّيا أفعاؿ ، تكصؿ بحركؼ اإلضافة فتقكؿ : اخترت فبلننػا مػف  نَّما فيصو كا 

                                                 

-ُّّ، كينظر : شرج الحػدكد النحكيػة لمفػاكيي ص  ّْٔل شرح التسييؿ لممرادم ص  ُ 
ُّْ . 

 ل البيت مف البسيط ، كال ييعرىؼ قا مو ، ِ 

شػػػب : المػػػاؿ األصػػػيؿ مػػػف نقػػػكد كماشػػػية ، كالبيػػػت مختمػػػؼ فػػػي قاثمػػػو، كقػػػد كثػػػر مػػػا ل الن ّ 
، كابف ىشاـ في المةني :  ُِّ،  ٖٔ،  ّٔ/ِاستشيد بو النحاة ، كالمبرد في المقتضب : 

،  ِّٕ/ٔ،  ْْٕ/ٓ،  ِّٕ،  ُّٔ/ُ، كالسػػػػميف الحمبػػػػي فػػػػي الػػػػدر المصػػػػكف :  ُّٓ/ُ
 ُٕ/ِ، كالسيكطي في األشباه :  ُْٖ/ٕ،  ُْٗ



 

 
25 

الرجػػاؿ ، كسػػميتو بفػػبلف ، كمػػا نقػػكؿ : عرَّفتػػو بيػػذه العبلمػػة ، كأكضػػحتو بيػػا ، 
كمػػف ذلػػؾ قػػكؿ كأسػػتةفري اهللى مػػف ذلػػؾ ، فممػػا حػػذفكا حػػرؼ الجػػر عمػػؿ الفعػػؿ ، 

 المتممس 
  ل ُ آليتي حىبَّ العراًؽ الدىرى أطعىميوي     كالحىبي يأكميوي في القرية الستكسي    

  لّ كمثؿ ىذا قاؿ المبرد   لِ يريد عمى حىب العراؽلل
بيَّف سيبكيو أف المنصكب عمػى نػزع الخػافض ، ىػك  يػر المفعػكؿ بػو ، 

ػػػ ا ، ككسػػػكتي بشػػػرنا الثيػػػابى الجيػػػادى ، ك فػػػاألكؿ نحػػػك : أعطػػػى عبػػػدي اهلل زيػػػدنا درىمن
ػػال ، مفعػػكؿ بػػو ثػػافو ، كالثػػاني : نحػػك أسػػتةفر   زيػػدنال ، مفعػػكؿ بػػو أكؿ ، ك درىمن
اهللى ذنبنػػا ، كأمرتػػؾ الخيػػرى ، ك  ذنبنػػال ، لػػيس مفعػػكالن بػػو ثانينػػا ، بػػؿ ىػػك منصػػكب 

يس عمى نزع الخافض ، كالتقدير : أسػتةفر اهلل مػف ذنػب ، ككػذلؾ   الخيػرل ، لػ
ػا منصػكب عمػى نػزع الخػافض ، كالتقػدير : أمرتػؾ  مفعكالن بو ثانينا ، بؿ ىػك أيضن
بالخير، كقاؿ :   ككما تقػكؿ : نيبٍِّ ػتي زيػدنا يقػكؿ ذلػؾ ، أم : عػف زيػد ، كليسػت 

ػػًييدنا عػػفل ، ك عمػػىل ىػػا ىنػػا بمنزلػػة البػػاء فػػي قكلػػو :  كىفىػػى ًبالمٌػػًو شى ل  النسػػاء : كى
{ كلػػػيس بزيػػػد   ألفَّ   عػػػفل  ك عمػػػىل ، ال يفعػػػؿ  ْٖ{ ، ك الفػػػتي : ُٔٔ، ٕٗ

  ل ْ بيا ذاؾ ، كال بػ ًمفل ،  في الكاجبلل
ػػػػد سػػػػيبكيو أف حػػػػرؼ الجػػػػر المحػػػػذكؼ فػػػػي بػػػػاب النصػػػػب عمػػػػى نػػػػزع  أكى
الخافض ، ىك حرؼ جر أصمي ، كليس حػرؼ جػر زا ػد كالبػاء فػي قكلػو تعػالى 

                                                 

ػبىعي... قكلػو : آليػتي : أم : حمفػتي  ُ  ل قا مو المتممس ، كاسمو :جرير بف عبد المسيي الضت
ػػؿ  ػػبِّ العػػراؽ أنِّػػي ال أطعمػػو الػػدىر ، مػػع أفَّ الحػػٌب متيسػػر يأكمػػو السكسػػس ، كىػػك قيمَّ عمػػى حى

 . ِٖٔ/ُ، كالمقاصد النحكية لمعيني :  ٓٗالقمي كنحكه  . ينظر : ديكانو ص 

 .  ّٕ – ُٕ/ُ، كتحقيؽ إميؿ بديع :  ّٖ-ّٕ/ُب تحقيؽ ىركف : ل الكتا ِ 

 .ُِّ/ِ،  ّٔ-ّٓ/ِل ينظر : المقتضب  ّ 

  ّٕ/ُ، كتحقيؽ بديع :  ّٖ/ُل الكتاب تحقيؽ ىركف :  ْ 
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كىفىى ًبالٌمًو شىًييدنا  إذا حذؼ نيكم ككجب تقديره ، كىػذا { كليذا فإنَّو ٕٗل  النساء كى
مػػا أكضػػحو السػػيرافي ، كىػػك يشػػرح كػػبلـ سػػيبكيو بقكلػػو :   كاعمػػـ أفَّ الحػػػركؼ 
التػػي يجػػكز حػػذفيا عمػػى ضػػربيف ، منيػػا مػػا يحػػذؼ ، كىػػك مقػػدر منػػكم لصػػحة 
معنى الكبلـ ... كمنيا مايككف زا دنا لضرب مف التأكيػد ... فػإذا حػذؼ لػـ يقػدر 

زيد   ألفَّ معناه : ليس أخكؾ زيدنا ، كما قاـ مػف أحػدو ، ... نحك : ليس أخكؾ ب
  لُ ألفَّ معناه : ما قاـ أحده ، فإذا حذفنا ىذه الحركؼ لـ يختؿَّ الكبلـلل

فحػػرؼ الجػػر منػػكم كيجػػب تقػػديره فػػي حػػاؿ مػػا سيػػمِّي النصػػب عمػػى نػػزع 
الخػػافض ، ألنَّػػو حػػرؼ جػػر أصػػمي ، بخػػبلؼ حػػرؼ الجػػر الزا ػػد لمتككيػػد ، كقػػاؿ 

ل  األعػػػػراؼ  : األ ـى ٍسػػػػتىًقي ـٍ ًصػػػػرىاطىؾى اٍلمي { أم : عمػػػػى ِٔخفػػػػش :    ألىٍقعيػػػػدىفَّ لىييػػػػ
 صراطؾ... كقاؿ الشاعر :        

كأنِّي إذا أسعى ألظفرى طا رنا  مع النجـ في جكِّ السماء يىصيكبي  
 لِ 
ل األ ـٍ بِّكي ًجٍمػػػػتيـٍ أىٍمػػػػرى رى عػػػػراؼ يريػػػػد : ألظفػػػػر بطػػػػا ر ، فػػػػألقى البػػػػاء ، كمثمػػػػو :  أىعى

 لّ {  أم : عف أمر ربكـلل  َُٓ:
ػػػػػا حػػػػػذفكا حػػػػػرؼ الجػػػػػر عمػػػػػؿ  ، كمػػػػػا عبَّػػػػػر عنػػػػػو سػػػػػيبكيو بقكلػػػػػو :   فممَّ

سػػػػماه ابػػػػف مالػػػػؾ :    متعػػػػدو بإسػػػػقاط حػػػػرؼ الجػػػػرلل كاستشػػػػيد بمػػػػا  لْ الفعػػػػؿلل
 استشيد بو األخفش كأضاؼ :   ككقكؿ األخر : 

 لٓ ال األسى لقضاني تىحفت فتبدم ما بيا مف صبابةو    كأخفي الذم لك       

                                                 

  ِٖٕ/ُل شرح كتاب سيبكيو  ُ 

 ل لـ أقؼ عمى  قا مو . ِ 

 . َُٗل معاني القرآف : ص  ّ 

 ّٕ/ُ، كتحقيؽ بديع :  ّٖ/ُ: ل  كتاب سيبكيو تحقيؽ ىركف  ْ 

ل    قا مػػو ىػػك عػػركة بػػف حػػزاـ... االستشػػياد فيػػو حيػػث حػػذؼ منػػو حػػرؼ الجػػر ، كجعػػؿ  ٓ 
مجركره مفعكالن بو ...كقد يقاؿ : إفَّ قكلو  لقضػانيل قػد يكػكف ميضػمَّننا معنػى   ػاؿل ك أىمػؾل 
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كاألصؿ : عمى صراطؾ المستقيـ ، كعف أمػر ربكػـ ، كألظفػر بطػا رو ، كلقضػى 
لل عميى
  لُ  

كعمػػؿ ابػػف يعػػيش حػػذؼ حػػرؼ الجػػر فػػي األمثمػػة المتقدمػػة بقكلػػو :   إاٌل 
أنَّيـ قد يحذفكف ىذه الحركؼ في بعض االسػتعماؿ تخفيفنػا ، فػي بعػض كبلميػـ 

 لِ لل، فيصؿ الفعؿ بنفسو ، فيعمؿ
مَّػا لضػرب           كبقكلو :    فإذا حذفكا ذلؾ الحرؼ ، إمَّا لضركرة الشػعر ، كا 

كقػاؿ : ل  ّ مف التخفيؼ  ... كحكى أبك الحسف في  يػر الشػعر : مػررتي زيػدنالل
  كأنيػػػا قػػػد تحػػػذؼ فػػػي المفػػػظ اختصػػػارنا كاسػػػتخفافنا ، إذا كػػػاف فػػػي المفػػػظ مػػػا يػػػدٌؿ 

يػا مجػرل الثابػت الممفػكظ بػو ، كتكػكف مػرادة فػي عمييا ، فتجرم لقكة الداللػة عمي
كنسب المرادم الى ابف عصفكر قكلو :   كمػا كػاف ال يحػٌؿ بػنفس لْ المحذكؼلل

المفعػػكؿ ، نحػػك : نصػػحتي زيػػدنا ، فاألصػػؿ فيػػو أف يتعػػدل بػػالحرؼ ، ثػػـ حػػذؼ 
منو في االستعماؿ ، ككثر األصؿ كالفرع ، أم : أف يكػكف األصػؿ حػرؼ الجػر 

لك صحت ىذه العمؿ ، لصي   لٓ تساعنا ، نحك : شكر لزيدو كزيدنألل ، ثـ أسقط ا
ػػػػا فػػػػي كػػػػؿ مكضػػػػع ، اتسػػػػاعنا ، أك لبلختصػػػػار  كجػػػػاز حػػػػذؼ حػػػػرؼ الجػػػػر قياسن

 كالتخفيؼ .

                                                                                                                   

د فػافيـلل المقاصػد فيتعدل حين ذ بنفسو ، كال يككف عمى إسقاط  عمىل فػبل يكػكف فيػو استشػيا
 .ُِٕ-ِٗٔ/ِالنحكية : 

  ّْٖ-ّْٕكينظر شرح التسييؿ لممرادم ص  ٖٓ/ِل شرح التسييؿ  ُ 

   ُٓٓ-ُْٓ/ْل شرح المفصؿ  ِ 

  َِٔ/ٓل المصدر نفسو  ّ 

  ُٔٓ/ْل المصدر نفسو  ْ 

  ُُّ/ِكينظر : حاشية الصباف  ّْٕل شرح التسييؿ لممرادم ص  ٓ 
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تبػػيف ممػػا تقػػدـ ذكػػره أف المنصػػكب عمػػى نػػزع الخػػافض ، ىػػك باألصػػؿ          
ره ، بػؿ مجركر بحرؼ جرِّ أصمي   لػذلؾ كجػب عنػد حذفػو كنصػب االسػـ  تقػدي

كجػػب أف يكػػكف منكي ػػا معنػػاه ال لفظػػو فحسػػب ، ىػػذا مػػا قػػاؿ بػػو النحػػاة كأجمعػػكا 
 عميو .
إف تصػريي النحػػاة بكجػكب تقػػدير حػرؼ الجػػرِّ بعػد حذفػػو ، أم : بكجػػكب        

أف ينكل معناه في الكبلـ ، يعد تدخبلن كتحريفنا لممعنى المراد   ألفَّ المتكمـ ، ما 
جؿ أف ييمةي معناه ، كما أنَّو أدل إلى ترؾ مػا سػمي حذؼ حرؼ الجر إاٌل مف أ

منصكبنا عمى نزع الخافض سا بنا ، مف  ير تحديػد الداللػة ، التػي ال بػدَّ مػف أف 
 يككف قد تحكؿ إلييا ، بعد حذؼ حرؼ الجر. 

 المطمب الثاني : مآخذ القول بالنصب عمى نزع الخافض  :
ده االسػـ المنصػكب ، : جعؿ سيبكيو كالنحػاة مػف بعػ مآخذ المصطمح-ا

مػػف حيػػث العمػػؿ منصػػكبنا بالفعػػؿ ، نػػصَّ عمػػى ذلػػؾ بقكلػػو :   فممػػا حػػذفكا حػػرؼ 
كقػػاؿ المبػػرد :   كاعمػػـ أنَّػػؾ إذا حػػذفتى حػػركؼ اإلضػػافة  لُ الجػػر عمػػؿ الفعػػؿلل 

ػػػـ بػػػو نصػػػبتو ،   ألفَّ الفعػػػؿ يصػػػؿ فيعمؿ...ككػػػذلؾ كػػػؿ خػػػافض فػػػي  مػػػف المقسى
فعمػؿ فيمػا بعػده ، كمػا قػاؿ اهلل تعػالى : مكضع نصب ، إذا حذفتىو كصؿ الفعؿ 

 {  أم : مػف قكمػوللُٓٓ كىاٍختىارى ميكسىى قىٍكمىوي سىٍبًعيفى رىجيبلن لًِّميقىاًتنىػال األعراؼ: 

كىػػـ مػػف جيػػة أخػػرل ، أكجبػػكا تقػػدير حػػرؼ الجػػرِّ بعػػد حذفػػو ، فيػػك   مقػػدر  لِ 
بالفعػػػػؿ أم : أنيػػػػـ جعمػػػػكا ىػػػػذا المنصػػػػكب  ل ّ منػػػػكم لصػػػػحة معنػػػػى الكػػػػبلـلل  

ممحكظنا فيو داللة الجار مف حيث المعنى ، كىذا ىك المأخذ األكؿ كىػك الفصػؿ 

                                                 

 . ّٕ/ُ، كتحقيؽ بديع  ّٖ/ُ: ل الكتاب تحقيؽ ىركف  ُ 

 .ُِّ/ِل المقتضب  ِ 

  ِٖٕ/ُل شرح كتاب سيبكيو لمسيرافي  ّ 
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بيف المعنى كالعمؿ ، كالمأحذ الثاني : أنيـ لـ يسمكا ىذا االسـ مفعكالن بػو لمفعػؿ 
 ، عمى الر ـ مف ادعا يـ بأنَّو نصب بو ، ففصمكا بيف العمؿ كالتسمية           

مي : المنصػػػكب عمػػػى نػػػزع الخػػػافض ، كقػػػد اشػػػتير عنػػػد النحػػػاة مصػػػط
كظاىر ىذا المصطمي يفيد أفَّ عامؿ النصب ىك حذؼ حرؼ الجػٌر ، فػي حػيف 
قد ذىبكا ، إلى ما ذىب اليو سيبكيو ، كىك أفَّ الذم عمؿ فيو النصب ىك الفعؿ 
 ، كىذا ىك المأحذ الثالث ، كىك التناقض بيف ما يعنيو المصطمي كما قالكا بو . 

قػاؿ سػيبكيو : زع الخهافض بهين السهماع والقيهاس : النصب عمى نه-ب
نَّمػا     كليست : أستةفر اهلل ذنبنا ، كأمرتؾ الخيرى ، أكثر فػي كبلميػـ جميعنػا ، كا 

كقػػػاؿ ل ِ كقػػػاؿ :   كلػػػيس كػػػؿ الفعػػػؿ يفعػػػؿ بػػػو ىػػػذالل ل ُ يػػػتكمـ بيػػػا بعضػػػيـلل 
ط منػػػو الثمػػانيني :   كىػػذا الػػذم ذكرتػػو ، كمػػا يجػػػرم مجػػراه إنَّمػػا يجػػكز أف يسػػق

حرؼ الجر في المكاضع التي اسقطتيا العرب ، فأمَّا ما لـ تجز العػرب إسػقاطو 
 لّ ، فإنو ال يجكز أف يسقطلل 

فالنصػػػب عمػػػى نػػػزع الخػػػافض فػػػي األمثمػػػة التػػػي تقػػػدـ ذكرىػػػا ، كنحػػػك : 
شػػكرت زيػػدنا ، كشػػكرت لزيػػد ، ككمتػػو ككمػػت لػػو ، ككزنتػػو ككزنػػت لػػو ، كنصػػحتو 

كمػررت بػو ، كزكجػت زيػدنا امػرأة ، كزكجتػو بيػا ، كنصحت لػو ، كمػررت زيػدنا ، 
كعيَّرتيػػو سػػكاده كعيرتػػو بسػػكاده ، كبريػػتي القمػػـ السػػكيف ، كبريػػت القمػػـ بالسػػكيف ، 
كقبضػػت الػػدراىـ زيػػدنا ، كقبضػػت الػػدراىـ مػػف زيػػد ، كمسػػحتي رأسػػي ، كمسػػحتي 

ادنا برأسي ، ىذه األمثمة كنحكىا ىي عند النحاة مما يحفظ كال يقاس عميو . استن

                                                 

 . ْٕ/ُ، كتحقيؽ بديع :  ّٖ/ُل كتاب سيبكيو تحقيؽ ىركف :  ُ 

 . ْٕ/ُ، كتحقيؽ بديع :  ّٖ/ُل المصدر نفسو تحقيؽ ىركف :  ِ 

  ِٔٔل الفكا د كالقكاعد ص  ّ 
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الػػى قمٌػػة اسػػتعماليا فػػي حػػاؿ النصػػب ، كجعمػػكا الجػػر ىػػك األصػػؿ ، اسػػتنادنا الػػى 
 لُ كثرة استعماليا في حاؿ الجرٌ 

القػػكؿ بالنصػػب عمػػى نػػزع الخػػافض جعػػؿ النحػػاة يعتمػػدكف عمػػى قضػػية 
عددية ، فعدتكا ما كثر استعمالو ىك القياس ، كما قؿَّ ىك الشاذ ، كقكليـ مثبلن : 

ل  تعٌديو الى مفعكلو بحرؼ الجر  الباءل ألنَّو إف األصؿ كالقيا س في الفعؿ  مرَّ
كاسػػػػتنادنا الػػػػى  لِ ىػػػػك األكثػػػػر اسػػػػتعماالن ، كليػػػػذا جعمػػػػكا : مػػػػررت زيػػػػدنا ، شػػػػاذَّا 

المقيػػاس المفظػػػي العػػػددم سػػػاكل بعػػػض النحػػاة بػػػيف النصػػػب كالجػػػر، كلػػػـ يجعػػػؿ 
تو كنصحت لو أحدىما أصبلن لمثاني ، كحصر ابف مالؾ ىذا في الفعميف : نصح

كقاؿ المػرادم :   كقػد عػدَّىا بعػض النحػكييف خمسػة  لّ ، كشكرتو كشكرت لو ، 
 لْ أفعاؿ : نصي ، كشكر ، ككاؿ ، ككزف ، كعدَّلل 

كقػػد نسػػي النحػػاة ، كلػػـ يفطنػػكا إلػػى أفَّ كثػػرة اسػػتعماؿ حػػرؼ الجػػر كقمتػػو 
ذه متأتيػػػة مػػػف كثػػػرة اسػػػتعماؿ معنػػػى حػػػرؼ الجػػػر كقمتػػػو ، فيجػػػب أف ال تػػػدخؿ ىػػػ

القضية في معادلػة أييمػا أفصػي اسػتعماالن   ألفى المحػدد كالمكجػب فػي اسػتعماؿ 
ىذا أك ذاؾ ، المعنى كالمقصكد مف الكبلـ ، فإذا كاف المعنى كالمقصػكد مػا قػؿَّ 
ذا استعممنا التركيػب ا خػر بحجػة كثػرة كركده ، فقػد عبَّرنػا  ، كجب استعمالو ، كا 

لشػػا ع مػػثبلن حػػذؼ ألػػؼ   ابػػفل كقػػؿَّ إثباتيػػا عػػف المعنػػى المػػراد بةيػػر تركيبػػو ، فا
عند كقكعيا بيف عمميف ، كىذا نػاجـ مػف كثػرة اسػتعماؿ المعنػى المكجػب لحػذؼ 

                                                 

، كالمقػرِّب البػف عصػفكر ص  َُُ-ََُيػدرة اليمنػى ص ل ينظر : كشػؼ المشػكؿ لمح ُ 
، ، كشػػػرح ٖٓ/ِ،كشػػػرح التسػػػييؿ البػػػف مالػػػؾ  ُٓٓ/ْ، كشػػػرح المفصػػػؿ البػػػف يعػػػيش  ُٕٓ

 َُّ/ِ،كحاشية الصباف  ّْٗالتسييؿ لممرادم ص

  َُْ/ْل ينظر: شرح كافية ابف الحاجب  ِ 

 . ٖٔ-ٖٓ/ِل شرح التسييؿ البف مالؾ  ّ 

    ّْٕل شرح التسييؿ ص  ْ 
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األلؼ ، كقمٌػة اسػتعماؿ المعنػى المكجػب إلثباتيػا ، فػالمعركؼ كالشػا ع أف  ابػفل  
عند كركدىا بيف عمميف كثيػرنا مػا تسػتعمؿ صػفة لمعمػـ قبميػا ، كليػذا كثػر كجػكب 

ؼ ألفيا ، كقمَّما تستعمؿ خبرنا لو ، كليذا قؿ استعماؿ ألفيا ، ففي ىذه الحالة حذ
يعد مف الخطؿ كالخطأ الكبير أف نحكـ عمى إثبات ألفيا بالشذكذ ، عند كقكعيػا 
خبرنا لما قبميا ، كمثؿ ىذا ما قد حصؿ في قضية النصب عمى نػزع الخػافض ، 

ػػا ، أف نحكػػـ  عمػػى النصػػب بمجي ػػو عمػػى  يػػر فمػػف الخطػػؿ كالخطػػأ الكبيػػر أيضن
 القياس ، أك األصؿ أك الحكـ عميو بالشذكذ لقٌمة استعمالو . 

مف الحقا ؽ التي ظيرت لي ، كمف  الخافض بين األصل والزيادة :-ج
خػػػبلؿ مػػػا اسػػػتفدتو مػػػف دراسػػػاتي النحكيػػػة ، أفَّ القاعػػػدة التػػػي تبنػػػي عمػػػى أسػػػاس 

ػػػا المعنػػى ال ييختمىػػؼ فييػػا   ألفَّ المعنػػى ال يتة يػػر بتةيػػر االلفػػاظ كالتراكيػػب ، أمَّ
القاعػػػػدة المبنيػػػػة عمػػػػى أسػػػػاس لفظػػػػي ، فإنَّيػػػػا تفسػػػػي المجػػػػاؿ إلػػػػى تعػػػػدد األقػػػػكاؿ 
كتضاربيا ، فقد تبيف مما تقدـ ذكره ، أف سيبكيو كالسيرافي ك يرىما قد أكدكا أفَّ 
الجػٌر ىػػك األصػػؿ فػػي بػاب مػػا سػػمي النصػػب عمػى نػػزع الخػػافض ، حتػػى أكجبػػكا 

يكػػكف منكي ػا بعػػد حذفػو   ألنَّػػو حػػرؼ جػر أصػػمي ، كفرقػكه عػػف حػػرؼ تقػديره كأف 
ػػذؼ كجػػب عػػدـ تقػػديره ، إاٌل أنِّػػي كجػػدت لػػدل بعضػػيـ  الجػػر الزا ػػد ، الػػذم إف حي
أقكاالن خرجكا فييا عمػى ىػذا الػذم شػاع   إذ جعمػكا النصػب ىػك األصػؿ ، كلػيس 

بى ، كمػف الػذنب ، الجٌر ، فقد قػاؿ ابػف الحاجػب :   كقكلػؾ : اسػتةفرتي اهللى الػذن
نَّما ىي إحدل المةتيف . ا خر : أنَّو ميعدَّل بنفسو  فميست  ًمفل فيو محذكفة ، كا 
، كجاءت   ًمػفل عمػى سػبيؿ الزيػادة ، ال عمػى أنَّػو ميعػدَّل بػػ ًمفل ، ثػـ حػذفت ،  

لل  لُ كقكلؾ : ما ضربت أحدنا ، كما ضربت مف أحدو
الذنب ، حػرؼ جػر زا ػد ،  فقد جعؿ  مفل  في نحك : استةفرت اهلل مف

كاألصػػػؿ ىػػػك النصػػػب ، كىػػػك خػػػبلؼ مػػػا قالػػػو سػػػيبكيو كجميػػػكر النحػػػاة . كقػػػاؿ 

                                                 

 .     َٕٖ/ِل أمالي ابف الحاجب  ُ 
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الرضػػي :   كاعمػػـ أنَّػػو قيػػؿ فػػي بعػػض األفعػػاؿ : إنَّػػو متعػػد  مػػرة ، كمػػرة إنَّػػو الـز 
متعد بحرؼ الجر ، كذلؾ إذا تساكل االستعماالف ، ككاف كؿي كاحد منيمػا  البنػا 

لػػؾ ، كشػػكرتؾ كشػػكرت لػػؾ ، كالػػذم أرل : الحكػػـ  ، نحػػك : نصػػحتؾ كنصػػحت
بتعػػدم مثػػؿ ىػػذا الفعػػؿ مطمقنػػا ، إذ معنػػاه مػػع الػػبلـ ، ىػػك معنػػاه مػػف دكف الػػبلـ 

 لُ ...فيي إذف زا دة...إاٌل أنَّيا مطردة الزيادة ، في نحك : نصحت كشكرتلل 
ػػٍبعً  ػػوي سى يفى كمثػػؿ ىػػذا قػػاؿ اليرمػػي فػػي قكلػػو تعػػالى :  كىاٍختىػػارى ميكسىػػى قىٍكمى

ػػػبلن لًِّميقىاًتنىػػػال  األعػػػراؼ :  ا ذلػػػؾ بقكلػػػو :   كتقػػػكؿ : إذا أردت ُٓٓرىجي { مكضػػػحن
إثبػػػات حػػػرؼ الجػػػر : اختػػػار مكسػػػى مػػػف قكمو...فخفضػػػت   : القػػػكـ ، بػػػػ مفل 

كبقكلػو :   قكلػؾ : مػررت بزيػد... فيصػير ل ِ كمكضعو نصب عمى المفعكليػةلل 
كا : مػػػررت بزيػػػد ، ك  زيػػػدل ، مجػػػركرنا فػػػي المفػػػظ ، منصػػػكبنا فػػػي المعنػػػى ، فقػػػال

محفػػػكض بالبػػػاء لفظنػػػا ، كىػػػك مفعػػػكؿ فػػػي المعنػػػى منصػػػكب بػػػػ مررتل    ألنَّػػػو 
 لّ مفعكؿ مف حيث إنَّو مجركر بولل 

حػيف أقػاـ النحػاة بػاب النصػب النصب عمى نزع الخافض والمعنى : -د
عمى نػزع الخػافض عمػى أسػاس لفظػي ، أ فمػكا الجانػب المعنػكم . قػاؿ المبػٌرد : 

 كتقكؿ : أمرتيػوي أف يقػكـ... فػالمعنى ، أمرتػو بػأف يقػكـ ، إاٌل أنَّػؾ حػذفت حػرؼ  
فػػالمبرد يصػػٌرح بػػأف : أمرتػػو أف يقػػكـ ،  ل ْ الخفػػض ، كحذفػػو مػػع   أفل جيػػدلل 

ـٍ أيمَّػةن  ػتيكي فَّ ىىػًذًه أيمَّ ػا قكلػو :   كىاً  كأمرتو بأف يقػكـ ، معنيييمػا كاحػد . كقػاؿ :   فأمَّ
ـٍ فىػػاتَّقيكًفل المؤمنكف  كىاًحػػدىةن كىأىنىػػا بتكيػػ { فإنَّمػػا المعنػػى معنػػى الػػبلـ ، كالتقػػدير : ِٓرى

                                                 

    ُّٗ/ْل شرح كافية ابف الحاجب  ُ 

     ْٗٗ/ُل المحرر في النحك  ِ 

  ُٕٓ/ِل المحرر في النحك  ّ 

 ّٓ/ِل المقتضب   ْ 



 

 
33 

ػػاًجدى ًلمَّػػًو فىػػبل  كألفَّ ىػػذه أمػػتكـ أٌمػػة كاحػػدة ، ككػػذلؾ قكلػػو عنػػد الخميػػؿ :  كىأىفَّ اٍلمىسى
دنال  الجف   لُ { أم : كألفَّ للُٖتىٍدعيكا مىعى المًَّو أىحى

ي ، كا  فػػػاؿ المعنػػػى ،  حتػػػى فػػػي كقػػػد  ػػػالى النحػػػاة فػػػي التفسػػػير المفظػػػ
ف كػػاف المصػػدر عمػػى كجيػػو جػػاز الحػػذؼ ، كلػػـ  تعمػػيبلتيـ . قػػاؿ المبػػٌرد :   كا 

يريػػد أف حػػذؼ ل ِ يكػػف كحسػػنو  مػػع   أفل...فػػإذا طػػاؿ الكػػبلـ احتمػػؿ الحػػذؼلل 
حرؼ الجر مع   أفل  أحسف منو مع المصدر الصريي ، كالحسف الذم يقصػده 

رؼ الجػػػر مػػػع المصػػػدر المػػػؤكؿ   لطػػػكؿ حسػػػف المفػػػظ ، كلػػػذلؾ عمػػػؿ حػػػذؼ حػػػ
ػػف بعػػده  ػػف قبمػػو كمى ػػا المعنػػى فمػػـ يخطػػر ببالػػو ، كال ببػػاؿ مى الصػػمة لػػيس  يػػر ، أمَّ
مػػف النحػػاة  ، فػػالقكؿ إذف بالنصػػب عمػػى نػػزع الخػػافض عنػػد النحػػاة ، قػػا ـ عمػػى 
أساس لفظػي بحػت ، لػذلؾ لػـ يعنػكا فػي ىػذه المسػألة بقضػية التفريػؽ بػيف معنػى 

، كمعنى النصػب كداللتػو . فسػاككا مػثبلن بػيف : مػررت الػديار ، الخفض كداللتو 
كمررت بالديار ، كنحك ذلؾ  في حيف أف الفرؽ في المعنى بيف التػركيبيف كبيػر 
كجمي ، كىـ بيذا المػني  المفظػي قػد قبػركا ركح المةػة العربيػة ، كأسػكنكا كأخمػدكا 

 ما فييا مف حركة كحيكية . 

 زع الخافض بين الجواز والشذوذ :المطمب الثالث : النصب عمى ن
القكؿ بالنصب عمى نزع الخافض قكؿ مختمؽ ، ال كجكد لو ، كال سػيَّما 
في القرآف الكريـ ، كمف زعػـ بكجػكده  فػي كتػاب اهلل ، كجػب عميػو اف يبػيف سػٌر 
ؿ مػػف الجػػر إلػػى النصػػب ، كبيػػاف سػػر ىػػذا التحػػكؿ ضػػركرم جػػد ا ، ألنَّػػو  التحػػكَّ

 ير األصؿ ، كلـ أجد مف النحاة كالمفسريف مف بيَّف ىذا تحكَّؿ مف األصؿ إلى 
السٌر ، أك أشار إليو ، كحين ذو يككف كجػكده فػي القػرآف الكػريـ ، حسػب زعميػـ ، 

                                                 

  ّْٕ/ِل المقتضب  ُ 

  ّٔ/ِل المصدر نفسو  ِ 

 



 

 
34 

عبثنا ، لذا أقكؿ بأفَّ مف أصرَّ عمى القكؿ بو ، فقد أصرَّ عمى الطعف بكتاب اهلل 
ذا تمكػف بعضػيـ مػف كجػداف ىػذا السػر ، الػذم ال بػد مػف  ، بكصفو بالعبثيػة ، كا 

أف يكػػػكف متعمقنػػػا ببيػػػاف الفػػػرؽ فػػػي المعنػػػى بػػػيف الجػػػر كالنصػػػب ، فإنَّػػػو حين ػػػذو ال 
يككف ثمة حاجة إلى القكؿ بالنصب عمى نػزع الخػافض ، ألنػو سػيككف لكػؿ مػف 

               الجر كالنصب داللتو ، كسياقو الخاص ، الذم يقتضيو مف دكف ا خر.                                       
ػػػا ، كسػػػيبكيو  ل ك أفل  قياسن أجػػػاز النحػػػاة حػػػذؼ حػػػرؼ الجػػػر قبػػػؿ :  أفَّ
حػػيف أجػػاز حػػذؼ حػػرؼ الجػػر قبػػؿ االسػػـ ، لػػـ يجػػز ذلػػؾ فػػي كػػٌؿ األفعػػاؿ ، بػػؿ 
جعمو سماعي ا في أفعاؿ معينة تحفظ ، كال يقاس عمييا ، كذكر مف ىػذه األفعػاؿ 

كقػػػاؿ ل ُ ر ، كنبَّػػػأ ، كأمػػػر ، كآلػػػى : اختػػػار ، كسػػػمَّى ، ككنَّػػػى ، كدعػػػا ، كاسػػػتةف
الثمانيني :   كقد يككف الفعؿ يتعدَّل إلػى مفعػكؿ بحػرؼ جػر ، كيكثػر اسػتعمالو 
لػػػو ، كيػػػؤمف فيػػػو المػػػبس    فيسػػػقط حػػػرؼ الجػػػر   كيصػػػؿ الفعػػػؿ إلػػػى مػػػا كػػػاف 
...شػػكرتي لزيػػدو ،  مجػػركرنا   فينصػػبو ، تقػػكؿ : دخمػػتي فػػي البيػػت ، كدخمػػتي البيتى

.نصػػحتي لزيػػدو كنصػػحتي زيدنا...كعػػددتيؾ  كعػػددتي لػػؾ ، ككزنتيػػؾ كشػػكرتي زيدنا..
ككزنتي لؾ ، كبعتيؾ كبعتي لؾ ، كٌؿ ىػذا بمعنػى كاحػد ، إذا أمنػكا المػبس أسػقطكا 

كقػاؿ :   فػإف كثػر اسػتعماليـ ل ِ  حرؼ الجػر تخفيفنػا كتقػكؿ : كمتيػؾ ككمػتي لػؾلل
ؿ الفعؿ إلى ما كاف لو ، كأمنكا  فيو المبس ، جاز أف يسقطكا حرؼ الجر  كيص

مجػػركرنا   فينصػػبو ، تقػػكؿ : صػػدقتي زيػػدنا فػػي المقاؿ...صػػدقتي زيػػدنا المقػػاؿ... 
ل  الػػػػدخاف :  {...زكنجػػػػتي زيػػػػدنا امػػػػرأة... أمػػػػرتي زيػػػػدنا ْٓ كزكٍَّجنػػػػاىـٍ بحػػػػكرو ًعػػػػيفو

بػػػػالخير... أمػػػػػرتي زيػػػػػدنا الخير...اختػػػػػرتي مػػػػػف الرجػػػػػاؿ زيػػػػػدنا... اختػػػػػرتي الرجػػػػػاؿ 
 مف ذنبي...استةفرتي اهلل ذنبي...كنَّيػتي زيػدنا بػأبي عبػد اهلل... زيدنا...أستةفري اهلل

...سػػػػػميتي أبػػػػػا عبػػػػػد اهلل  كنَّيػػػػػتي زيػػػػػدنا أبػػػػػا عبػػػػػد اهلل ...سػػػػػمَّيتي أبػػػػػا عبػػػػػد اهلل بزيدو

                                                 

 . ّٕ-ُٕ/ُ: ، كتحقيؽ بديع  ّٖ-ّٕ/ُل ينظر : كتاب سيبكيو تحقيؽ ىركف :  ُ 
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زيدنا...كىػػذا الػػذم ذكرتيػػو ، كمػػا يجػػرم مجػػراه ، إنَّمػػا يجػػكز أف يسػػقط منػػو حػػرؼ 
ا ما لـ تجز العرب إسقاطو   فإنَّو الجر في المكاضع التي أسقطتيا العرب ، فأمَّ 

 لُ ال يجكز أف يسقطلل

كأعػػػاد كأضػػػاؼ الػػػى مػػػا تقػػػدَّـ ذكػػػره  نحػػػاة آخػػػركف : مسػػػحتي رأسػػػي ،  
كمسحتي برأسي ، كقبضتي زيدنا الماؿ ، كقبضتي لػو المػاؿ ، كعيَّػرتي زيػدنا سػكاده 

زيدنا كتابنا ،  ، كعيَّرتو بسكاده ، كصدقتي زيدنا الكعدى ، كصدقتي لو الكعدى ، كبعتي 
كبعػػتي لػػو كتابنػػا ، كصػػددتي زيػػدنا الطريػػؽ ، كصػػددتو عػػف الطريػػؽ ، كأنبػػأتي زيػػدنا 

 لِ الخبر ، كأنبأتو عف الخبر، ككذلؾ : أخبر ، كخبَّر ، كحدَّث 

كقصرىا أبك حياف األندلسي عمى سبعة أفعاؿ ، فقاؿ :   كىي مقصكرة 
ككنَّػػػػى ، كدعػػػػا ، كزكَّج ، عمػػػػى السػػػػماع ، كىػػػػي : اختػػػػار ، كاسػػػػتةفر ، كأمػػػػر ، 

كقاؿ السميف الحمبي :   كىذا النكع مقصكر عمى السماع ، حصره ل ّ كصدَّؽلل 
كعدد اثنػي عشػر لفظنػا ، كىػي األفعػاؿ السػبعة التػي ذكرىػا ل ْ النحاة في ألفاظلل 

 شيخة ، أبك حياف ، مضيفنا إلييا : حدَّث ، كأنبأ ، كنبَّأ ، كأخبر ، كخبَّر.

تعدَّل إلػى مفعكلػو األكؿ أك الثػاني بحػرؼ الجػر ، جػاز  فميس كؿ فعؿ 
نَّما ذلؾ مقصكر عنػد النحػاة عمػى أفعػاؿ معٌينػة ،  حذفو  كنصب االسـ بعده ، كا 
تحفػػػظ كال يقػػػاس عمييػػػػا ، كىػػػي التػػػي مػػػػرَّ ذكرىػػػا ، التػػػي يطَّػػػػرد فييػػػا الحػػػػذؼ ، 

ػػا مػػا جػػاء فػػي المةػػة منصػػكبنا عمػػى نػػزع الخػػافض فػػي  كاإليصػػاؿ ، كالنصػػب ، أمَّ

                                                 

 .ِٔٔل الفكا د كالقكاعد ص  ُ 

، كالمقػرب البػف عصػفكر ص  َُُ-ََُل ينظر : كشػؼ المشػكؿ لمحيػدرة اليمنػى ص  ِ 
، كشػػػرح  ٖٓ/ِكشػػػرح التسػػػييؿ البػػػف مالػػػؾ   ُٓٓ/ْ، كشػػػرح المفصػػػؿ البػػػف يعػػػيش  ُٕٓ

 . َُّ/ِ،كحاشية الصباف  ّْٗالتسسييؿ لممرادم ص 

  َّٓ/ْل البحر المحيط  ّ 
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 ير ىذه األفعاؿ ، فيك حذؼ  ير ميطَّرىد ، بؿ ال يجػكز ، كمػا صػرَّحكا بػذلؾ   
 لذلؾ أدخمكىا في حكـ الشكاذ .

قاؿ السيرافي :   كليس كؿ ما كاف متعدِّينا بحرؼ جػر جػاز حذفػو ، إاٌل 
ما كاف مسمكعنا مف العرب سماعنا ، أال ترل أنَّؾ تقكؿ : مررتي بزيدو ، كتكمَّمػتي 

، كال تقكؿ : مررتي زيدنا ، كال تكمَّمتي زيدنا ، كما تقػكؿ : أمرتيػؾ الخيػرى ،  في زيدو 
كقاؿ ، كىك ل ُ  كدخمتي البيتى ، في معنى : أمرتيؾ بالخير ، كدخمتي في البيتلل

يشرح كبلـ سيبكيو :   يعني ، ليس كؿ ما كاف متعدِّينا بحرؼ جر جاز حذفو ، 
أحػدىما : يجػكز حذفػو ، كمػا ذكػر فػي : بؿ المتعدِّم بحرؼ جر عمى قسػميف ، 

دخمػػتي البيػػتى ، كاختػػرتي الرجػػاؿى زيػػدنا ، كا خػػر : ال يجػػكز حذفػػو ، كػػػ : مػػررتي 
لل  لِ  بزيدو ، كتكممتي في عمركو

نخمص مف كؿ ما تقدَّـ أفَّ النصب عمى نزع الخافض ، ىك عند النحاة 
ل كسػماعي ،    عمى قسميف : قياسػي ، كىػك حػذؼ حػرؼ الجػر قبػؿ :  أفل كأفَّ

كقسمكا السماعي إلى ميطَّرىد ، نحك : أمرتيؾ الخيرى ، كاألصؿ : أمرتيؾ بػالخير ، 
 ك ير ميطَّرىد ، نحك : مررتي زيدنا ، كاألصؿ : مررتي بزيدو .

 المبحث الثالث : النصب عمى نزع الخافض القياسي في القرآن الكريم :
 المطمب األول : مذهب األخفش الصغير

األخفػػش األصػػةر أنَّػػو أجػػاز حػػذؼ حػػرؼ الجػػر ، مػػع  يػػر  نيًسػػب إلػػى 
ػػػػا إذا تعػػػػيَّف لفػػػػظ الخػػػػافض ، كتعػػػػيَّف مكضػػػػعو ،   كمػػػػا فػػػػي :   أفل ك أٌفل قياسن

 ل ّ خرجتي الدار ، كلـ يثبتلل

                                                 

 . َِٕ-ِٖٕ/ُل شرح كتاب سيبكيو  ُ 

 . ِٕٗ/ُل المصدر نفسو  ِ 

 . َُْ/ْل  شرح كافية ابف الحاجب  ّ 
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كقاؿ ابف مالؾ :   كأجاز عمي بػف سػميماف األخفػش ، أف يحكػـ بػاطراد 
 : حذؼ حرؼ الجر كالنصب فيما ال لبس فيو كقكؿ الشاعر

 لُ تحفت فتبدم ما بيا مف صبابةو  كأخفي الذم لكال األسى لقضانيلل       
كقاؿ المرادم :   ىك عمي بف سميماف البةػدادم ، تمميػذ ثعمػب كالمبػرد ، فيجػكز 
ػػػا  ـى السػػػكيفى ، أم : بالسػػػكيف ، فحػػػذؼ حػػػرؼ الجػػػر لمَّ عمػػػى مذىبػػػو : بريػػػتي القمػػػ

كقػاؿ ابػف عقيػؿ :   كذىػب لِ  لطراكةللتعيَّف ىك ، كتعيَّف مكضعو ، ككافقو ابف ا
أبػػك الحسػػف عمػػي بػػف سػػميماف البةػػدادم ، كىػػك األخفػػش الصػػةير إلػػى أنَّػػو يجػػكز 
ل ك أفل  قياسنػا ، بشػرط تعػٌيف الحػرؼ ، كمكػاف الحػرؼ ،  الحذؼ مػع  يػر   أفَّ

لل ـى السكِّيفى ـى بالسكِّيًف ، فيجكز عنده : بريتي القم نحك : بريتي القم
  ل ّ  

الصةير ، أك األخفش األصةر ، ىػك أحػد الثبلثػة المشػيكريف  كاألخفش
، قرأ عمى ثعمب كالمبرد ، قيؿ : إفَّ لػو تصػانيؼ فػي النحػك ، منيػا : الميػذَّب ، 

 .لْ ىػ َُّكشرح رسالة كتاب سيبكيو ، تيكفٌِّي سنة 

                                                 

 . ٕٖ/ِل  شرح التسييؿ  ُ 

كابف الطراكة :   ىك سػميماف بػف محمػد بػف عبػد اهلل السَّػبا ي   ّْٗل  شرح التسييؿ ص  ِ 
المػالقي أبػػك الحسػيف بػػف الطَّػػراكة ، بفػتي الطػػاء كالػراء الميممتػػيف ...كػػاف نحكي ػا مػػاىرنا... سػػمع 
د بيا ، كخػالؼ فييػا جميػكر النحػاة ...  عمى األعمـ كتاب سيبكيو... كلو آراء في النحك ، تفرَّ
ـ كألَّػػؼ الترشػػيي فػػي النحػػك ، كىػػك مختصػػر ، المقػػدمات عمػػى كتػػاب سػػيبكيو ، مقالػػة فػػي االسػػ

كالمسػػػمى ، مػػػات سػػػنة ثمػػػاف كعشػػػريف كخمسػػػم ة عػػػف سػػػف عاليػػػةلل بةيػػػة الكعػػػاة لمسػػػيكطي 
  ُِّ/ّ، كينظر : األعبلـ لمزركمي  َٕٓ/ُ

 . ّٗٓ/ُل شرح ابف عقيؿ  ّ 

، كمعجػػـ األدبػػاء لمحمػػكم  ُِٓل ينظػػر : نزىػػة األلبػػاء ألبػػي البركػػات بػػف األنبػػارم ص  ْ 
 . ُِٓكالبمةة لمقيركزآبادم ص ،  ُُْ/ِ، كبةية الكعاة لمسيكطي  َُٕٕ/ْ
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كقكؿ ابػف عقيػؿ :   فيجػكز عنػدهلل إشػارة منػو  إلػى أفَّ ىػذا القػكؿ تفػرَّد 
الصةير، كلك تأمَّؿ ابف عقيؿ كالنحاة ما قالو   لذىبكا جميعنا إلى أفَّ بو األخفش 

 مذىبو ىذا ، ينبةي أف يككف مذىب جميع النحاة .
ىذا القكؿ الذم نسبو النحاة إلى األخفش الصػةير ، كلػـ يمقػكا لػو بػاالن ، 

، ليمثػؿ عػيف الحقيقػة ،  بؿ جعمػكه فػي ىػامش األقػكاؿ التػي قيمػت فػي ىػذا البػاب
ة النصب عمى نزع الخافض الذم أجمع النحاة كالمعربكف كالمفسػركف عمػى حقيق

القكؿ بو ، كيبدك أنَّو فقو ىذا القػكؿ أكثػر ممػا فقيػكه ، فقػد قػدَّـ أقػكل مسػكِّ ىيف ، 
كأكبر حجتيف ، لك تكافرا في أم خافض كاف ، لجاز حذفو في كؿ مقػاييس ىػذا 

ـى السكيفى ،  ألفَّ الكؿ متفؽ عمػى أفَّ القكؿ المختىمىؽ ، لجاز أف يقاؿ : بريتي القم
الخػػػافض ىػػػك البػػػاء  ، كعمػػػى أفَّ مكضػػػعو قبػػػؿ   السػػػكيفل  كأنَّػػػو ال شػػػؾَّ ، كال 
ـى بالسػػػكيف ،  لكػػػف ممػػػا أعجػػػب لػػػو أشػػػد  اخػػػتبلؼ فػػػي أفَّ األصػػػؿ : بريػػػتي القمػػػ
العجب ، ىك أفَّ المثاؿ الذم استشػيد بػو األخفػش كمػا نيًسػب إليػو ، ال كجػكد لػو 

ع االستعماؿ المةكم ، كال ما كاف عمى شاكمتو ، فإنِّي لـ أقرأ كلـ أسػمع ، في كاق
ـى الممعقػػةى ، كال : ضػػربتي الكػػرةى  ـن السػػكيفى ، كال : أكمػػتي الطعػػا مػػثبلن ، قطَّعػػتي المحػػ
رجمي ، كال : رأيتي فبلننا عينيَّ ، كال : سمعتي كػبلـ فػبلف أذينىػيَّ ، كال :  سػافرتي 

أقرأ ، كلـ أسمع مثؿ ىذه األقكاؿ عمى الػر ـ مػف أنَّيػا جميعيػا  الطا رةى ، فإنِّي لـ
ـى السػكيفى ، ككػذلؾ قمَّمػا قػرأتي أك سػمعتي ، نحػك : ذىبػتي  عمى  رار : بريتي القم
ػا  بةدادى ، كال : قعديتي الكرسي ، كال : نظػرتي النجػكـ ، عمػى الػر ـ مػف أنَّيػا أيضن

 و ، كأمف فييا المبس .، تعيَّف فييا الخافض المحذكؼ ، كعيًرؼ مكضع
كىػػػذا دليػػػؿ ناىيػػػؾ مػػػف دليػػػؿ ، عمػػػى بطػػػبلف القػػػكؿ بالنصػػػب عمػػػى نػػػزع 
الخافض ، إذ لك كاف لو مف كجكد فػي المةػة العربيػة   لكانػت ىػذه األمثمػة أكلػى 
مف  يرىا ، امتثػاالن ليػذا القػكؿ المختىمىػؽ ، لكانػت أكلػى مػف  يرىػا بجػكاز حػذؼ 

فييػا النصػب ، كمػا شػاع فييػا الجػر ،  خافضيا ، كنصب مجركره ، أم : لشاع
بػػػؿ لكجػػػب فييػػػا النصػػػب   مػػػا داـ قػػػد تػػػكافر فػػػي خافضػػػيا الشػػػرطاف األساسػػػياف 
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المػػذككراف ، ذلػػؾ أفَّ  العػػرب ميَّػػالكف فػػي لةػػتيـ إلػػى اإليجػػاز ، فيػػـ  البنػػا ، بػػؿ 
دا منا ما يحذفكف لفظ الخافض ، أك أٌم لفظ كاف ، كمما أمكػف االسػتةناء عنػو ، 

 ىذا لـ يحصؿ في األمثمة المذككرة كنحكىا .  إاٌل أفَّ 
إفَّ األخفػػػش كالنحػػػاة قػػػد  فمػػػكا عػػػف حقيقػػػة العبلقػػػة بػػػيف لفػػػظ الخػػػافض 
كداللتػػو ، حقيقػػػة أنَّػػػو ال يمكػػف الفصػػػؿ بينيمػػػا بػػػأٌم حػػاؿ مػػػف األحػػػكاؿ ، كالقػػػكؿ 
بالنصػػػب عمػػػى نػػػزع الخػػػافض قػػػا ـ فػػػي األسػػػاس عمػػػى جػػػكاز التعبيػػػر عػػػف داللػػػة 

ظػػػو ، بينمػػػا العبلقػػػة بػػػيف لفػػػظ الخػػػافض كداللتػػػو ، عبلقػػػة الخػػػافض مػػػف دكف لف
ػػا أف يػػذكرا معنػػا ، أك يحػػذفا معنػػا ، إنَّيػػا عبلقػػة عػػدـ ككجػػكد ،  الػػركح بالجسػػد ، إمَّ
فيذا الذم ييعبَّر عنو مف لدف األخفش كالنحاة بأمف المبس ال معنى لو ، ال يقػدِّـ 

كىػػػك أنَّػػػو سػػػيبقى التركيػػػب كال يػػػؤخر ، إنَّػػػو ال يةيػػػر مػػػف حقيقػػػة التركيػػػب شػػػي نا ، 
فاسدنا ، تعيَّف عندنا الخافض كمكضعو أـ ال ، أم نقكؿ بتعبير آخػر : إفَّ قكلنػا 
ـى السػػػكيفى ، ال ينقصػػػو لفػػػظ الخػػػافض  البػػػاءل فحسػػػب ، بػػػؿ ينقصػػػو  : بريػػػتي القمػػػ
ًذفٍت معو تمقا ي ا داللتػو ، كعنػد  كذلؾ داللتيا    ألنَّو إذا حذفنا لفظ الخافض ، حي

ؿ إلػػػى مػػػا يػػػدٌؿ عميػػػو النصػػػب ، ذلػػػؾ تيػػػ زاؿ عػػػف التركيػػػب داللػػػة الخفػػػض كيتحػػػكَّ
ـى السػكيف ، ال يصػٌي أف ييعػرىب مجػركرنا ، بػػؿ  فػػ السكيفل ، فػي قكلنػا : بريػتي القمػ
ال بدَّ مف أف ييعرب بأحد معػاني االسػـ المنصػكب : المفعكليػة ، أك الحاليػة ، أك 

تمييػػػز، إاٌل أفَّ أٌم معنػػػى مػػػف ىػػػذه البدليػػػة ، أك الظرفيػػػة ، أك المصػػػدرية ، أك ال
ؿ  المعاني ، ال يصمي أف ييعرىب بو  السكيفل  مما يجعػؿ مكضػعو لةػكنا ، كيتحػكَّ
التركيػػب بكجػػكده إلػػى كػػبلـ فاسػػد   لػػذلؾ لػػـ نجػػد ىػػذه األمثمػػة مػػف بػػيف التراكيػػب 
ذا جػػاز النصػػب كأفػػاد ، فيػػذا الجػػكاز متػػأت   المةكيػػة فػػي الكتػػب ككػػبلـ النػػاس ، كا 

االسـ المخفكض ،  في كثير مف التراكيب المةكية ، قد يصػمي أف يكػكف  مف أفَّ 
فػػي معنػػى مػػف معػػاني االسػػـ المنصػػكب ، نحػػك : مسػػحتي برأسػػي ، فيجػػكز ىنػػا 
حذؼ حرؼ الجر ، ال لجكاز حذفو  ، بؿ لجػكاز كقػكع المخفػكض بػو مفعػكالن بػو 

كقػػكع ، كأف نقػكؿ  : مسػحتي رأسػي ، ككػذلؾ قػػد يجػكز حػذؼ الخػافض ، لجػكاز 
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المخفػػػكض بػػػو مػػػف حيػػػث المعنػػػى : بػػػدالن ، أك حػػػاالن ، أك ظرفنػػػا ، أك معنػػػى مػػػف 
ر ، فجاز الكجياف لجكاز معنيييمػا ، كىػذه الحالػة ىػي التػي  معاني النصب األيخى
عمػاـ األخػذ  أكىمت النحاة كالمفسريف إلى القكؿ بالنصب عمى نزع الخافض ، كا 

 ره . بو في المةة كفي إعراب القرآف الكريـ كتفسي
 : المطمب الثاني : حقيقة الخالف بين الخميل وسيبويه

ل ك أفل قياسنا   لُ ذىب النحاة إلى جكاز حذؼ حرؼ الجرِّ ، مع :  أفَّ
كىذا تعميؿ لفظي ،  لِ كعممكا حذؼ حرؼ الجر معيما ، الستطالتيما بصمتيما

ع ما ككاف ينبةي لمنحاة أف يحددكا العمة المعنكية في قياس حذؼ حرؼ الجر م
سمكه المصدر المؤكؿ ، كعدـ قياسو مع المصدر الصريي ، كىذا التفسير 
المفظي أدَّل إلى االختبلؼ بيف قطبي النحك العربي ، قاؿ سيبكيو :   سألتي 
ـٍ  بتكي ـٍ أيمَّةن كىاًحدىةن كىأىنىا رى الخميؿ عف قكلو ، جؿ ذكره :  كىأفَّ ىىًذًه أيمَّتيكي

ل في إحدل القراءتيفل فقاؿ : إنَّما ىك عمى ِٓفىاتَّقيكًفل المؤمنكف :  { بفتي  أفَّ
ـٍ فىاتَّقيكًف، كنظيرىا  بتكي ـٍ أيمَّةن كىاًحدىةن كىأىنىا رى حذؼ البلـ ، كأنَّو قاؿ : كألفَّ ىىًذًه أيمَّتيكي

ل قريش : ٍيشو ل ، فيك نصب ، كما ُ:  إليبلًؼ قيرى ذفتى البلـ مف  أفَّ { فإف حى
  لّ مف   إليبلؼل كاف نصبنا ، ىذا قكؿ الخميؿلل أنَّؾ لك حذفتى البلـ 

ل  ك أفل بعػد حػذؼ حػرؼ الجػٌر  فيذا ىك مذىب الخميؿ أفَّ مكضػع  أفَّ
عنيما ىك النصب ، كىذا ما نسبو تمميذه إليو ، بكبلـ صػريي ال  مػكض فيػو ، 

                                                 

، كشػػػػػػرح  ّٖٕ، كالمفصػػػػػػؿ لمزمخشػػػػػػرم ص  ّٔ-ّٓ/ِل ينظػػػػػػر : المقتضػػػػػػب لممبػػػػػػرد  ُ 
، كشػػػرح  ُّٗ/ِ، كشػػػرح كافيػػػة ابػػػف الحاجػػػب لؤلسػػػتراباذم  ُٓٓ/ْالمفصػػػؿ البػػػف يعػػػيش 
 . ّْٖالتسييؿ لممرادم ص 

 َُْ/ْراباذم ، كشػرح كافيػة ابػف الحاجػب لؤلسػت ُٖٖ/ِل ينظر : أمالي ابػف الحاجػب  ِ 
 .  ُّّ/ِ، كحاشية الصباف   ّْٖ،  ، كشرح التسييؿ لممرادم ص 

 . ُْٔ/ّ، كتحقيؽ بديع :  ُِٕ-ُِٔ/ّل كتاب سيبكيو تحقيؽ ىركف :  ّ 
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ل ، فػػي مكضػػع  ػػا مػػذىب سػػيبكيو فيتمثػػؿ بقكلػػو :   كلػػك قػػاؿ إنسػػاف : إفَّ   أفَّ أمَّ
كقد تقدَّـ قػكؿ سػيبكيو بػأفَّ اسػتعماؿ  لُ  ي ىذه األشياء... لكاف قكالن جيدناللجر ف

المصػػادر الصػػػريحة منصػػكبة عمػػػى نػػزع الخػػػافض قميػػؿ فػػػي كػػبلـ العػػػرب ، كأفَّ 
ػػػػا بػػػػأفَّ ىػػػػذه  األكثػػػػر اسػػػػتعماليا مجػػػػركرة بحػػػػرؼ جػػػػر أصػػػػمي ، كتقػػػػدَّـ قكلػػػػو أيضن

فقػد جعػؿ  لِ ؼ الجػرالمصادر الصريحة ، تككف منصكبة بالفعؿ بعػد حػذؼ حػر 
المصػػػدر الصػػػريي المنصػػػكب الػػػذم يكثػػػر مجي ػػػو مجػػػركرنا فػػػي مكضػػػع نصػػػب ، 
بينمػػا جػػكَّز كقػػكَّل جعػػؿ المصػػدر المػػؤكؿ الػػذم يكثػػر اسػػتعمالو  يػػر مجػػركر فػػي 
مكضػػع جػػر ، كىػػذا خػػبلؼ مػػا يقتضػػيو المنطػػؽ ، كلػػك عكػػس لكػػاف أقػػرب إلػػى 

 الصكاب .
ل  بعد حذ ؼ حرؼ الجر قبميمػا تككنػاف فمذىب الخميؿ أٌف   أفل  ك أفَّ

ػػػا سػػيبكيو فقػػػد أجػػػاز أف تككنػػا فػػػي مكضػػع جػػػر ، كعػػػدَّه  فػػي مكضػػػع نصػػب ، أمَّ
مػػذىبنا قكي ػػا ، كتبػػع المبػػرد الخميػػؿ فػػي مذىبػػو ، فقػػاؿ :   أشػػيد أفَّ محمػػدنا رسػػكؿ 
اهلل ، فكأفَّ التقدير : أشيد عمى أفَّ محمػدنا رسػكؿ اهلل ، أم : أشػيد عمػى ذلػؾ ، 

ػًذفٍت حػركؼ الجػر ،  أك أشيد بػأفَّ  محمػدنا رسػكؿ اهلل ، أم : أشػيد بػذلؾ، فػإذا حي
كقػػػاؿ األخفػػػش :  لّ  كصػػػؿ الفعػػػؿ فعمػػػؿ ، ككػػػاف حػػػذفيا حسػػػننا لطػػػكؿ الصػػػمةلل

ػػةن كىاًحػػدىةنل المؤمنكف :     ـٍ أيمَّ ػػتيكي فَّ ىىػػًذًه أيمَّ { فيزعمػػكف أفَّ  ىػػذا ، كألفَّ ىػػذه ِٓكىاً 
، يقكؿ : فاتقكف ألفَّ ىذه أيمتكـ ، كىذا يحسف  فأيمتكـ أيٌمة كاحدة كأنا ربكـ فاتقك 

فيو كذاؾ ، فإف قمتى : كيؼ تمحؽ البلـ ، كلـ تكف في الكبلـ ، فإفَّ طػرح الػبلـ 
ل  حسف ، أال تراه يقكؿ : أشيد أنَّؾ صادؽ  كأشباىيا مف حركؼ الجر مف   أفَّ

                                                 

 .ُْٖ-ُْٕ/ّ، كتحقيؽ بديع :  ُِٖ/ّل كتاب سيبكيو تحقيؽ ىركف :  ُ 

 .ْٕ-ُٕ/ ُ، كتحقيؽ بديع :  ّٖ/ُل ينظر : كتاب سيبكيو تحقيؽ ىركف :  ِ 

 . ِّْ/ِل المقتضب لممبرد   ّ 
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نَّمػا ىػك : أشػيد عمػى ذلػؾلل حػرؼ الجػر  يبػدك أفَّ األخفػش ذىػب إلػى أفَّ  لُ  ، كا 
ل  كىػػذا يقتضػػي إعرابيػػا فػػي مكضػػع جػػر بعػػد  مقػػدَّره كمنػػكمٌّ بعػػد حذفػػو قبػػؿ  أفَّ
الحػػػذؼ ، كقػػػاؿ السػػػيرافي ، كىػػػك يشػػػرح كػػػبلـ سػػػيبكيو :   قػػػاؿ أبػػػك سػػػعيد : إذا 
ل مفتكحة ، ككلييا حرؼ جر مقىدَّـ ، فقكؿ الخميؿ : إنَّيا في مكضع  تقدمٍت   أفَّ

رؼ الجػػر ، فػػإذا قمػػتى : ج تيػػؾى أنَّػػؾ تريػػد نصػػب بالفعػػؿ الػػذم كػػاف يعمػػؿ فػػي حػػ
ػػا حػػذفت الػػبلـ كصػػؿ  ل ، لمَّ المعػػركؼ ، فػػػ أنَّؾل ، فػػي مكضػػع نصػػب بػػػ  ج تيػػؾى
الفعؿ ، ككذلؾ سا ر ما ذكرناه ، ككػاف الكسػا ي يقػكؿ : إنَّيػا فػي مكضػع جػر ، 
كقد قكَّل سيبكيو ككنيا في مكضع جر مف  ير أف يبطؿ قكؿ الخميؿ ، أك يػرٌده 

ف محمد بف يزيد  المبردل يراه منصكبنا ، كيذىب مػذىب الخميػؿ ، قػاؿ أبػك ، ككا
ل  النصػػب كالجػػر، كاألقػػكل  سػػعيد :   كالزجػػاج يجػػكِّز الػػكجييف جميعنػػا فػػي   أفَّ

 لِ  عندم أفَّ مكضعو جرلل
تبػػػيَّف مػػػف خػػػبلؿ مػػػا قالػػػو سػػػيبكيو فػػػي كتابػػػو ، كاألخفػػػش فػػػي معانيػػػو ، 

ي شرحو لكتػاب سػيبكيو أفَّ ثمػة أربعػة مػذاىب كالمبرد في مقتضبو ، كالسيرافي ف
ل ك أفل اإلعرابي بعػد حػذؼ حػرؼ الجػر عنيمػا ، ىػي  فيما يتعمؽ بمكضع   أفَّ

 : 
 أنَّيما في مكضع نصب ، كىذا مذىب الخميؿ ، كالمبرد .-ُ
 أنَّيما في مكضع جر ، كىذا مذىب الكسا ي كاألخفش.-ِ
مػػػػػذىب سػػػػػيبكيو ، جػػػػػكاز الػػػػػكجييف ، كالجػػػػػر أجػػػػػكد كأقػػػػػكل ، كىػػػػػذا -ّ
 كالسيرافي .
 جكاز الكجييف ، عمى حد سكاء ، كىذا مذىب الزجاج .-ْ

                                                 

 . ٕٖ- ٖٔل معاني القرآف ص  ُ 

 . ّْٔ/ّل شرح كتاب سيبكيو  ِ 
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ىػػػػذه ىػػػػي الحقيقػػػػة ، إاٌل أفَّ كثيػػػػرنا مػػػػف النحػػػػاة كالمفسػػػػريف ، نسػػػػبكا إلػػػػى 
ل  الخميؿ كسيبكيو خبلؼ ذلؾ ، فقد قاؿ ابف الحاجب :   مػذىب الخميػؿ فػي  أفَّ

ػػػًذؼ حػػػػرؼ الجػػػػر عن يمػػػا ، أنَّيمػػػػا فػػػػي مكضػػػػع ك أفل كمػػػا فػػػػي حيزىمػػػػا ، إذا حي
 لُ  خفض بإضمار حرؼ الجر ، كمذىب سيبكيو أنَّيما في مكضع نصبلل

كما قالو ابف الحاجػب ، ىػك خػبلؼ مػا جػاء فػي الكتػاب ، كالحقيقػة أفَّ  
ىذا الكىـ الػذم كقػع فيػو ابػف الحاجػب ، مػردته مػا قمتػو آنفنػا عػف سػيبكيو بػأفَّ فػي 

اجػب عػف مػذىب سػيبكيو يتعمػؽ بمذىبػو فػي كبلمو اضػطرابنا ، كمػا قالػو ابػف الح
المصػػادر الصػػريحة ، فقػػد صػػرَّح بأنَّيػػا تكػػكف منصػػكبة بالفعػػؿ بعػػد حػػذؼ حػػرؼ 
الجػػر عنيػػا ، كصػػرَّح بخػػبلؼ ذلػػؾ فػػي المصػػادر المؤكلػػة ، أفَّ المػػذىب األقػػكل 

 عنده أف تككف في مكضع جر.
ؿ : كقػػػد بػػػيَّف ابػػػف الحاجػػػب المسػػػكِّغ الػػػذم اعتمػػػد عميػػػو كػػػؿٌّ منيمػػػا فقػػػا

ػػًذؼى    كمػذىب سػيبكيو أنَّيمػا فػي مكضػع نصػب ، فكجػو قػكؿ سػيبكيو أنَّػو اسػـ حي
منو حرؼ الجر ، فكجب أف يتعدىل الفعؿ إليػو   فينصػبو كمػا فػي قكلػو تعػالى : 

 {  كقكؿ الشاعر : ُٓٓل األعراؼ: كىاٍختىارى ميكسىى قىٍكمىوي  
   كتيؾى ذا ماؿو كذا نىشىبً أمرتؾ الخيرى فافعٍؿ ما أيًمرتى ًبًو    فقد تر         

كىك كاضي  ، ككجو مذىب الخميؿ أنَّو اسـ سقط منو حرؼ الجر في مكضع ال 
يصػػي تسػػػمط الفعػػػؿ عميػػػو   فكجػػػب إضػػػماره ، كقكلػػػؾ : اهلًل ألفعمػػػفَّ ، ككقكلػػػؾ : 

        كبمدةو ، في بيت جراف العكد
 لِ اٌل العيسي كبمدةو ليس بيا أنيس       إاٌل اليعافيري كا                 

                                                 

 . ُِٕ/ِل أمالي ابف الحاجب  ُ 

، كقا مػو : جػراف العػكد   ُِّ/ُل  كىك مف شكاىد سيبكيو : ينظر الكتػاب تحقيػؽ بػديع   ِ 
كر ، كىػػك كلػػد البقػػرة الكحشػػية ، كقيػػؿ ، كاسػػمو : العػػامر بػػف الحػػارث ، كاليعػػافير : جمػػع يعفػػ
 ، كالذم في ديكانو :  َّْ-ّّٗ/ِاليعافير : تيكس الظباء . ينظر : المقاصد النحكيية : 

 قد ندع المنزؿى يا لميسي      يٍعتست فيو السبع الجركسي 
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ككقػػكؿ رؤبػػػة : خيػػػرو ، إذا قيػػؿ لػػػو : كيػػػؼ أصػػبحتى ؟ كشػػػبيو...أمَّا قػػػكؿ رؤبػػػة 
ػػا : اهلًل ، فػػي  فشػػاذ ، ال ينبةػػي أف ييعىػػكَّؿ عميػػو  فػػي حمػػؿ المةػػة الفصػػيحة ، كأمى
القسػػـ ، فقػػد جػػاء النصػػب كالخفػػض ، كالنصػػب ىػػك الكجػػو ، فالقيػػاس عميػػو إذف 

ػػػػ ا قكلػػػػو : كبمػػػػدةو ، فالمنازعػػػػة أكالن فػػػػي أفَّ أقػػػػكل مػػػػف القيػػػػاس عمػػػػى ا خػػػػر ، كأمَّ
ذا احتمػؿ ذلػؾ  ل كا  نَّما بالكاك التػي بمعنػى   ريبَّ ل  كا  الخفض ليس بإضمار   ريبَّ
ػػػا فيػػػو   فػػػبل يصػػػي القيػػػاس   ككيػػػؼ ، كالخفػػػض بإضػػػمار  صػػػار األصػػػؿ منازعن

 حرؼ الجر ، كقكؿ الفرزدؽ : 
 لُ باألكؼ األصابع  إذا قيؿ : أمت الناس شرت قبيمة    أشارت كيمىيبو 

، فالقيػػػاس عمػػػى ذلػػػؾ مػػػع إمكػػػاف لِ كالتقػػػدير : إلػػػى كيمىيػػػبو ، قميػػػؿ شػػػاذ باتفػػػاؽ 
القياس عمى ما ىك الكثير الشا ع  ير سا   ، فإذف القكؿ ما قالو سػيبكيو   ًلمػا 
ػؿى  عمالػو ، كىػك قميػؿ شػاذ ، فػبل ينبةػي أف ييحمى يؤدم مف إضػمار حػرؼ الجػر كا 

 لّ مى ما ىك الكثير الشا علل عميو مع إمكاف حممو ع
كقد تبيَّف أفَّ القكؿ بالجر قكؿ سيبكيو ، ال قػكؿ الخميػؿ ، فيػك كىػـ كقػع 
فيػػو ابػػف الحاجػػب ، كأكقػػع فيػػو نحػػاة آخػػريف ، ممػػف قمػػدكه فػػي ىػػذا الػػكىـ ، مػػنيـ 
ل ك أفل  ابف مالؾ ، فقاؿ :   كاطَّرد االستةناء عف حرؼ الجر المتعيف مع   أفَّ

                                                                                                                   

 الذ ب أك ذك ليبىد ىمكس            يابسنا ليس بو أنيسي 

اٌل العيسي   كبقر ميمىمَّعه كنكسي               إاٌل اليعافيري كا 

                                ٕٗديكاف جراف العكد النميرم ص 

ل قا مػػو الفػػرزدؽ كىػػك مػػف قصػػيدة مػػف الطكيػػؿ ، ييجػػك بيػػا جريػػرنا كقكمػػو ، ينظػػر : شػػرح  ُ 
 . ِٓٔ-ِْٔ/ِ،  كالمقاصد النحكية :  ّٕ/ِديكاف الفرزدؽ 

 . ْْٔ/ِل ينظر : المنيؿ الصافي  ِ 

 . ُّٕ- ُِٕ/ِل أمالي ابف الحاجب  ّ 
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ػػا عمػػى م كضػػعيما بالنصػػب ، ال بػػالجر ، خبلفنػػا لمخميػػؿ كالكسػػا ي... كال محككمن
 خبلؼ في شذكذ بقاء الجر في قكؿ الشاعر : 

 لُ  إذا قيؿ أمت الناس شرت قبيمة    أشارت كيمىيبو باألكؼ األصابعلل
ل ك أفل ، عنػػد حػػذؼ حػػرؼ الجػػر  كقػػاؿ :   كمػػذىب الخميػػؿ كالكسػػا ي فػػي  أفَّ

محػػؿ جػػر ، كمػػذىب سػػيبكيو ، كالفػػراء ،  أنَّيمػػا فػػي المطػػرد حذفػػو ، أنَّيمػػا فػػي 
مكضع نصب ، كىك األصي   ألفَّ بقاء الجر بعد حذؼ عاممو قميؿ ، كالنصب 
كثير، كالحمػؿ عمػى الكثيػر أكلػى مػف الحمػؿ عمػى القميػؿ ، كقػد ييستشػيد لمػذىب 

 الخميؿ كالكسا ي ، بما أنشده األخفش مف قكؿ الشاعر :       
 ل ِ  تككف حبيبةن   إليَّ كال ديفو بيا أنا طالبولل كما زرتي ليمى أف

ل   كالرضػػػي فقػػػاؿ :   كال يجػػػكز حػػػذؼ الجػػػار فػػػي اختيػػػار الكػػػبلـ ، إاٌل مػػػع   أفَّ
ك أفل فػػػػيحكـ عمػػػػى مكضػػػػعيما بالنصػػػػب عنػػػػد سػػػػيبكيو ، كبػػػػالجر عنػػػػد الخميػػػػؿ 
ًكـ  كالكسا ي ، كاألكؿ أىكلى لضعؼ حرؼ الجر عف أف يعمؿ مضمرنا ، كليذا حي

...كقكلو مف الطكيؿ : بش ...كنحك قكؿ رؤبة : خيرو  ذكذ : اهلًل ألفعمفَّ
 لّ إذا قيؿ : أمت الناس شرت قبيمة   أشارت كيمىيبو باألكؼ األصابعلل   

ل     كاألشمكني فقاؿ :   تنبيياف : األكؿ : إنَّما اٌطرد حذؼ حرؼ الجر مع   أفَّ
بعػػػد الحػػػذؼ ، فػػػذىب الخميػػػؿ  ك أفل  لطكليمػػػا ، الثػػػاني : اختمفػػػكا فػػػي محميمػػػا

 كالكسا ي إلى أفَّ محميما جر تمسكنا بقكلو :
  لُ كما زرتي ليمى أف تككف حبيبةن   إليَّ كال دىيفو بيا أنا طالبولل 

                                                 

 ،  ٖٓ/ِل شرح التسييؿ  ُ 

، كالبيػػػػت لمفػػػػرزدؽ ، كىػػػػك مػػػػف قصػػػػيدة مػػػػف الطكيػػػػؿ يمػػػػدح بيػػػػا  ٕٖ/ِل شػػػػرح التسػػػػييؿ  ِ 
، كالمقاصػػػػد النحكيػػػػة  ُّْ/ُالمطمػػػػب بػػػػف عبػػػػد اهلل المخزكمػػػػي ، ينظػػػػر : ديػػػػكاف الفػػػػرزدؽ 

ِ/ُِٕ-ِِٕ . 

 .َُْ- ُّٗ/ْل شرح كافية ابف الحاجب  ّ 
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كلكػػػكف مػػػا نسػػػبو ابػػػف الحاجػػػب ، كابػػػف مالػػػؾ كمػػػف تبعيمػػػا إلػػػى الخميػػػؿ 
الػؾ بقكلػو كسيبكيو خبلؼ الحقيقة   فقد كجدنا المػرادم  يعقػب عمػى كػبلـ ابػف م

:   حكى أفَّ مذىب سيبكيو النصب ، كمػذىب الخميػؿ الجػر ، كالػذم فػي كتػاب 
سيبكيو : أفَّ الخميؿ قاؿ : إنَّو فػي محػؿ نصػب ، ثػـ قػاؿ :  يعنػي سػيبكيول كلػك 

ل  فػػي مكضػػع جػػر لكػػاف قػػكالن جيػػدنالل كقػػاؿ ابػػف ىشػػاـ : ل ِ  قػػاؿ إنسػػاف : إفَّ  أفَّ
ل  ك أفل كصػػمتيما بعػػ د حػػذؼ الجػػار نصػػب عنػػد الخميػػؿ ، كأكثػػر   كمحػػؿ  أفَّ

ػػًذؼ منػػو ، كجػػكَّز  النحػػكييف حمػػبلن عمػػى الةالػػب فيمػػا ظيػػر فيػػو اإلعػػراب ممػػا حي
سػػيبكيو أف يكػػكف المحػػؿ جػػر ا  فقػػاؿ : بعػػدما حكػػى قػػكؿ الخميػػؿ : لػػك قػػاؿ إنسػػاف 
ػا  نقػؿ جماعػة ، مػنيـ : ابػف مالػؾ أفَّ الخميػؿ يػرل  إنَّػو جػر لكػاف قػكالن قكي ا...كأمَّ
أفَّ المكضع جر ، كأفَّ سيبكيو يرل أنَّو نصب فسيك ، كمما يشيد لمدعي الجػر 

ـٍ فىػػػاتَّقيكًفل المؤمنكف : قكلػػػو تعػػػالى :  بتكيػػػ ػػػةن كىاًحػػػدىةن كىأىنىػػػا رى ـٍ أيمَّ ػػػتيكي  {ِٓ كىأفَّ ىىػػػًذًه أيمَّ
ػدنال الجف :   ميما : ال تػدعكا مػع أصػ {ُٖكىأىفَّ اٍلمىسىاًجدى ًلمًَّو فىبل تىٍدعيكا مىعى المًَّو أىحى

كقػػػاؿ ابػػػف عقيػػػؿ :   فػػػذىب لّ  اهلل أحػػػدنا ألفَّ المسػػػاجد هلل ، كفػػػاتقكف ألفَّ ىػػػذهلل
األخفش إلى أنَّيما في محؿ جر ، كذىب الكسا ي إلى أنَّيما فػي محػؿ نصػب ، 

 لْ  كذىب سيبكيو إلى تجكيز الكجييفلل
األكلػى التػي فابف الحاجب فيما قالو ىنا قد افترل عمى الخميؿ فػريتيف : 

ػػا  تقػػدَّـ ذكرىػػا ، كىػػي : أنَّػػو نسػػب إليػػو مػػذىب الجػػر ، كمذىبػػو ىػػك النصػػب ، أمَّ
الجر فيك مذىب سيبكيو ، كالثانيػة : عمػة قكلػو بػالجر التػي نسػبيا إلػى الخميػؿ ، 

 ككاف يجب عميو أف ينسبيا إلى سيبكيو 
                                                                                                                   

 . ُّّ/ِل حاشية الصباف عمى األشمكني  ُ 

 . ّْٖل شرح التسييؿ ص  ِ 

 . ِٔٓ/ِل مةني المبيب  ّ 

 . َْٓ/ُل شرح ابف عقيؿ  ْ 
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ل مخففػػػة كمشػػػددة ، تككنػػػا ف بعػػػد تبػػػيَّف ممػػػا تقػػػدَّـ ذكػػػره أفَّ   أفل  ك أفَّ
حذؼ حرؼ الجر عنيما ، في مكضع خفض عند سػيبكيو ، كالكسػا ي ، كالفػراء 
، كاألخفػػػش األكسػػػط ، كالسػػػيرافي ، كىػػػذا يعنػػػي أفَّ سػػػيبكيو كمػػػف تبعػػػو أخرجػػػكا  
ل  مػػػػف بػػػػاب النصػػػػب عمػػػػى نػػػػػزع الخػػػػافض ، كأدخمكىمػػػػا فػػػػي بػػػػػاب   أفل  ك أفَّ

ػًذؼ منيػا حػرؼ الجػر كبقػي  الخفض بإضار الخافض قياسنا عمى األمثمة التي حي
عممػو ، كقػػد أشػار إلييػػا ابػػف الحاجػب ك يػػره ، كمػا أشػػار إلييػػا مػف قبػػؿي  سػػيبكيو 
نفسػػػو ، فقػػػاؿ :   فجػػػاز ذلػػػؾ كمػػػا جػػػاز : الًه أبػػػكؾ ، تريػػػد هلًل أبػػػكؾ ، كحػػػذؼ 

 لُ  األلؼ كالبلميفلل
كالبلـ في : اله أبػكؾ الـ التعجػب ، يضػمركف قبميػا : اعجبػكا ألبيػو مػا 

ف الـ التعجب مع الـ االسـ كىـ يريدكف : هلل أبكؾ : كأينًشد لذم أكممو ، فيحذفك 
 اإلصبع مف مجزكء الكامؿ :

 لِ الًه ابف عمِّؾ ال يخا     ؼي الحادثات مف العكاقب 
بقػػاء عممػػو فػػي ىػػذا المثػػاؿ  كقػػد بػػيَّف سػػيبكيو مسػػكِّغ حػػذؼ حػػرؼ الجػػر كا 

كلقيتيػػو أمػػًس ، إنَّمػػا ىػػك  كنحػػكه ، فقػػاؿ :   كزعػػـ الخميػػؿ أفَّ قػػكليـ : الًه أبػػكؾ ،
عمػػى : هلًل أبػػكؾ ، كلقيتيػػو بػػاألمس كلكػػنَّيـ حػػذفكا الجػػار ، كاأللػػؼ كالػػبلـ تخفيفنػػا 
عمى المساف ، كليس كؿ جار  ييضمىر   ألفَّ المجػركر داخػؿ فػي الجػار ، فصػارا 
عندىـ بمنزلة حرؼ كاحد ، فمف ثىَـّ قبيى ، كلكنَّيـ قد يضمركنو ، كيحذفكنو فيما 

فػػي كبلميػػـ   ألنَّيػػـ فػػي تخفيػػؼ مػا أكثػػركا اسػػتعمالو أحػػكج ، كقػػاؿ الشػػاعر  كثػر
 العنبرم مف الطكيؿ : 

 لُ كجدَّاءى ما ييٍرجى بيا ذك قرابة    لعطؼو ما يخشى الستماةى ربيبييا         

                                                 

 . ُُِ/ِ، كتحقيؽ بديع :  ُُٓ/ِل كتاب سيبكيو تحقيؽ ىركف :  ُ 

ب البػف ، كلسػاف العػر  ُٖٗ/ُ، كتيذيب المةػة لؤلزىػرم  ّٓل ينظر : العيف لمخميؿ ص  ِ 
 .. َِٔ/ُّ،  ُّٗ/ُمنظكر 
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 كقاؿ امرؤ القيس : 
ـى ميٍةيى        لِ ؿً كمثًمًؾ بكرنا قد طرقتي كًثيِّبنا    فألييتيا عف ذم تما 

أم : ريبَّ مثًمًؾ، كمف العرب مف ينصبو عمى الفعؿلل
 لّ  

كقػاؿ فػػي مكضػع آخػػر :   كمػػف العػرب مػػف يقػكؿ : اهلًل ألفعمػػفَّ ، كذلػػؾ   
يَّاه نكل ، فجاز حيث كثػر فػي كبلميػـ   كحػذفكه تخفيفنػا  أنَّو أراد حرؼ الجر ، كا 

ل ، في قكلو مف الطكيؿ :  كىـ ينككنو ، كما حذؼ   ريبَّ
 اءى ما ييٍرجى بيا ذك قرابة   لعطؼو ما يخشى الستماةى ربيبيياكجدَّ 

إنَّمػػا يريػػدكف : ريبَّ جػػدَّاء ، كحػػذفكا الػػكاك ، كمػػا حػػذفكا البلمػػيف مػػف قػػكليـ : الًه 
أبػػكؾ، كحػػذفكا الـ اإلضػػافة  يعنػػى الـ الجػػرل كالػػبلـ األيخػػرل   ليخففػػكا الحػػرؼ 

 لْ عمى المساف ، كذلؾ ينككفلل
                                                                                                                   

ل البيػػت ال ييعػػرىؼ قا مػػو ، كجػػداء : فػػبلة ال مػػاء فييػػا ، كالستػػماة : جمػػع سػػاـو ، كىػػك الػػذم  ُ 
يسػػمك لصػػيد الػػكحش فػػي سػػمـك الحػػر عنػػد كنكسػػيا ، كالربيػػب : مػػا تربػػب مػػف الػػكحش فييػػا ، 

لصػياديف ، ينظػر: لسػاف كالمعنى : ىي فبلة ال ماء فييا ، كال عمػراف ، فػبل يخػاؼ كحكشػيا ا
 .  ِٕٔ/ٕالعرب 

 ل كالبيت في الديكاف : ِ 

ـى ميحًكؿ .         فمثًمؾ حبمى قد طرقتي كمرضعو        فألييتييا عف ذم تما 

، كشػػػرح القصػػػا د السػػبع الطػػػكاؿ الجاىميػػػات ،  َّينظػػر : ديػػػكاف امػػػرئ القػػيس ص
  ٕٔألبي بكر بف األنبارم : ص

سيبكيو : كمثًمؾ بكرنا قد طرقتي كثيِّبنا ، يريد : ربَّ مثًمػؾ ، كقاؿ التبريزم :   كركاية 
ل الكاك ، كتبدؿ مف الكاك الفاء الشػتراكيما فػي العطػؼلل شػرح القصػا د  كالعرب تبدؿ مف  ربَّ

 . ْٕٖ/ُ، كينظر المقاصد النحكية :  ُّالعشر ص 

، كينظػر  ُْٔ-ُّٔ/ِ،كتحقيؽ بديع :  ُْٔ-ُِٔ/ِل كتاب سيبكيو تحقيؽ ىركف :  ّ 
 . ْٕٖ/ِ: شرح كتاب سيبكيو لمسيرافي 

 . . ْٓٓ-ّٓٓ/ّ، كتحقيؽ بديع :  ْٖٗ/ّل كتاب سيبكيو تحقيؽ ىركف :  ْ 



 

 
49 

ػػػػا عمػػػػى  ىػػػػذه األمثمػػػػة الشػػػػاذة بنػػػػى سػػػػيبكيو حكمػػػػو عمػػػػى أفَّ   أفل كقياسن
ل  يككنػػػاف فػػػي مكضػػػع جػػػر، بعػػػد حػػػذؼ حػػػرؼ الجػػػر عنيمػػػا ، كقػػػد شػػػرح  ،ك أفَّ
السػػيرافي مػػذىب سػػيبكيو الػػذم تبنػػاه بقكلػػو :   قػػاؿ أبػػك سػػعيد : كالزجػػاج يجػػكز 
ل  النصػػب كالجػػر ، كاألقػػكل عنػػدم أفَّ مكضػػعو جػػر ،  األمػػراف جميعنػػا ، فػػي  أفَّ

ل  مخففة كمشددة   ألنَّيما كما بعدىما  ألفَّ  حركؼ الجر تيحذؼ مف   أفل ك أفَّ
بمنزلة اسـ كاحد ، كقد طػاؿ فحسػف الحػذؼ   كمػا يحسػف حػذؼ الضػمير العا ػد 
إلى   الذمل في قكلؾ : الذم ضربتي زيده ، بمعنى : الذم ضربتيو زيده...ككػذلؾ 

ثقػة أنَّػؾ مقػيـ ، كالمعنػػى : حسػف أف يقػاؿ : أنػا را ػب أف أيصػاحبؾ ، كأنػا عمػى 
أنا را ب في أف أيصاحبؾ ، كعمى ثقة مف أنَّؾ مقيـ ، فحسف حذؼ حرؼ الجر 
منيمػػا ، كلػػك رددتىيمػػا إلػػى لفػػظ المصػػدر ، لػػـ يجػػز أف تحػػذؼ حػػرؼ الجػػر ، ال 
يجكز : أنا را ب مصاحبتؾ ، إاٌل أف تأتيى بػ فيل كما ال يجكز : أنا متكمـ زيدنا 

مـ فػي زيػد ، ككػذلؾ لػك قمػتى : أنػا عمػى ثقػة مقامػؾ ، لػـ يجػز ، بمعنى : أنا متك
حتػى تقػػكؿ : عمػى ثقػػة مػف مقامػػؾ ، فػإذا كػػاف طػرح حػػرؼ الجػر لبلسػػتطالة فػػي 
المفظ ، فكأنَّو مكجكد في الحكـ   أال تػرل أنَّػؾ تقػكؿ : مػررتي بالػذم ضػرب زيػده 

العا ػد إلػى ، بمعنى : الذم ضربو زيده ، كتعطؼ : األخ ، عمى الياء المحذكفػة 
ػًذفٍت كأنَّيػا   الذمل ، ككأنَّيا مكجكدة   فكذلؾ الػبلـ كسػا ر حػركؼ الجػر ، إذا حي

 لُ  مكجكدةلل
ػػا قػػكليـ : الًه أبػػكؾ ، يريػػد  هلًل  ػػا :   كمػػف الحػػذؼ الشػػاذ أيضن كقػػاؿ أيضن
أبػػػكؾ ، فحػػػذفكا البلميف...كالبلمػػػاف المحػػػذكفاف عنػػػد سػػػيبكيو ، الـ الجػػػر كالػػػبلـ 

اؿ محمػػد بػػف يزيػػد  يعنػػي بػػو المبػػردل الػػبلـ الـ الجػػر ىػػي ىػػذه التػػي بعػػدىا ، كقػػ
الميبقاة ، ككانت أكلى بالتبقية عنػده ، ألنَّيػا دخمػت لمعنػى ، كفيتحػٍت الـ الجػر   
ألفَّ الـ الجػػػر فػػػي األصػػػؿ مفتكحػػػة ، كالصػػػكاب عنػػػدنا مػػػا قػػػاؿ سػػػيبكيو   ألٌنػػػأ 

                                                 

 . ّْٕ-ّْٔ/ّل شرح كتاب سيبكيو  ُ 
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ل  ، مخففػة كمشػددة ، رأيناىـ قد حذفكا حركؼ الجػر إذا دخمػت عمػى  أفل  ك أفَّ
نحك قكلؾ : ر بتي أف أيصػاحبؾ ، كأيقنػتي أفَّ زيػدنا خػارج ، كتقػديره : ر بػتي فػي 
أف أيصػػاحبؾ ، ، كأيقنػػتي بػػأفَّ زيػػدنا خػػارج ، كال يجػػكز حػػذفيا مػػف المصػػدر   إذا 
قمػػتى : ر بػػتي فػػي صػػحبتؾ ، كأيقنػػتي بخركجػػؾ ، كاألجػػكد أفَّ  أفل فػػي مكضػػع 

إذا قيػػؿ لػػو : كيػػؼ أصػػبحتى ؟ قػػاؿ : خيػػرو ، يريػػد :  جػػر ، كقػػد ركم أفَّ رؤبػػة ،
 لُ  بخيرلل

كالةريػػػب فػػػي ىػػػذه القضػػػية  أفَّ سػػػيبكيو ، الػػػذم ييعىػػػدت كتابػػػو أكؿ كتػػػػاب 
كصؿ إلينا ، مف كتب المدرسة البصرية ، كأكسعيا كأبرزىا الذم منو تعرَّفنا إلى 

لشػػاذ ، قػػد خصػػا ص ىػػذه المدرسػػة ، التػػي مػػف بينيػػا عػػدـ القيػػاس عمػػى القميػػؿ كا
أنكػػرت ىػػذه المدرسػػة نفسػػيا األخػػذ بالشػػكاىد التػػي اسػػتند إلييػػا سػػيبكيو ، كمنعػػكا 
القيػػػاس عمييػػػا   قػػػاؿ أبػػػك البركػػػات بػػػف األنبػػػارم فػػػي كتابػػػو : اإلنصػػػاؼ ، فػػػي 
المسألة السابعة كالخمسيف :   ذىب الككفيكف إلى أنَّو  يجكز الخفض في القسـ 

البصػريكف إلػى أنَّػو ال يجػػكز  بإضػمار حػرؼ الخفػض مػف  يػر عػكض ، كذىػب
ذلؾ إاٌل بعكض... قاؿ الفراء سمعناىـ يقكلكف :  اهلًل لتفعمفَّ ، فيقػكؿ المجيػب : 
ف كػػاف محػػذكفنا... كركم عػػف  ... فػػيخفض بتقػػدير حػػرؼ الخفػػض ، كا  اهلًل ألفعمػػفَّ
رؤبة بف العجاج أنَّو كاف إذا قيؿ لو : كيؼ أصبحت ؟ يقػكؿ : خيػرو عافػاؾ اهلل 

 بخير قاؿ الشاعر : ، أم : 
ٍمتى في حسبو  عنِّي كال أنتى دىيَّاني فىتىٍخزكني         لِ الًه ابفي عمِّؾ ال أفضى

 فخفض : الًه ، بتقدير البلـ ، كأنَّو قاؿ : هلل ابف عمؾ كقاؿ ا خر : 
                                                 

 . ْْْ/ِل المصدر نفسو  ُ 

ل   قا مػػو ذك األصػػبع ، كاسػػمو حرثػػاف بػػف الحػػارث قالػػو فػػي مريػػر بػػف جػػابرلل المقاصػػد  ِ 
، كاستشػيد بػو  ّّٕ، كىذا البيت مف شكاىد ابف قتيبػة فػي أدب الكاتػب ص ْٔٓ/ِالنحكية 

، كقػػد نسػػبو  َِٗ،كىػػك مػػف شػػكاىد اليػػركم فػػي األزىيػػة ص  ٔٗٓ/ُابػػف دريػػد فػػي الجميػػرة 
 . ُْٕ/ُ، كابف ىشاـ في المةني  ٕٗ-ٔٗإلى كعب الةنكم خطان ص
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ٍرتي سممى أف تككف حبيبة   إليَّ كال دىيفو بيا أنا طالبوٍ            كما زي
ل   بإضمار حرؼ الخفض . فخفض   دىٍيفو

كأمَّا البصريكف فاحتجكا بأف قالكا : أجمعنا عمى أفَّ األصؿ فػي حػركؼ  
نَّمػا تعمػؿ مػع الحػذؼ فػي بعػض المكاضػع إذا  الجر أف ال تعمؿ مع الحػذؼ ، كا 
كاف ليا عكض ، كلػـ يكجػد ىػا ىنػا ، فبقينػا فيمػا عػداه عمػى األصػؿ ، كالتمسػؾ 

  لُ  مف األدلة المعتبرةلل باألصؿ تمسؾ باستصحاب الحاؿ ، كىك
ككمػػا أكجػػب مػػف ذىػػب إلػػى القػػكؿ بػػالجر ، إلػػى إضػػمار الػػبلـ كحػػركؼ  

ل ، فكذلؾ أكجب إضمارىا مف ذىب إلى القكؿ  الجر بعد حذفيا عف  أفل  ك أفَّ
بالنصب ، فقػد شػرح المبػرد مػذىب الخميػؿ الػذم تبنَّػاه ، فقػاؿ :   كزعػـ قػكـ مػف 

فػػي ىػػاتيف ا يتػػيف كمػػا أشػػبييما ، كأفَّ الػػبلـ  النحػػكييف أفَّ مكضػػع  أٌفلى خفػػض
ل ، فػػي قكلػػو : كبمػػدةو لػػيس  مضػػمرة ، كلػػيس ىػػذا بشػػيء ، كاحتجػػكا بإضػػمار  ريبَّ
ل ، كالػكاك فػي قكلػو تعػالى  بو أنيس ، كليس كما قالكا   ألفَّ الكاك بػدؿ مػف   ريبَّ

 يػػأتي :  كأفَّ المسػػاجدى هلًلل كاك عطػػؼ ، كمحػػاؿ أف ييحػػذىؼ حػػرؼ الخفػػض ، كال
منو بدؿ ، كاحت  ىؤالء بأنَّؾ تقكؿ : أنَّؾ منطمؽ بمةني ، أك عممػتي ، فقيػؿ ليػـ 
نىمػػػا كانػػػت ىػػػا ىنػػػا بعػػػد الػػػكاك منصػػػكبة  يعنػػػي  : ىػػػي ال تتقػػػدَّـ إاٌل مكسػػػكرة   كا 
مفتكحػػةل ألفَّ المعنػػى معنػػى الػػبلـ ، كمػػا تقػػكؿ : ج تيػػؾ ابتةػػاء الخيػػر ، فتنصػػب 

 ؿ الشاعر : كالمعنى معنى البلـ ، ككذلؾ قا
كأ فري عكراءى الكريـ ادِّخارىه    كأعرض عف شتـ الم يـ تكرتما     

  لِ 

                                                 

 . ُّٕ-ّٖٔ/ُل اإلنصاؼ في مسا ؿ الخبلؼ  ُ 

ػػػدم الطػػػا ي ، ينظػػػر : ديػػػكاف حػػػاتـ الطػػػا ي ص ل قا مػػػو  : حػػػ ِ  ، كىػػػك مػػػف  ْٓاتـ بػػػف عي
، كالمقاصد  ّْٓ/ُ، كبتحقيؽ بدبع  ّٖٔ/ُشكاىد سيبكيو ، ينظر الكتاب بتحقيؽ ىركف ، 

 ُّٖ/ِالنحكية 
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فإذا قمتى : ج تؾ أنَّؾ تحب المعركؼ ، فالمعنى معنى البلـ   فعمػى ىػذه قػدَّمتى 
  لُ  ، فيذا قكؿ الخميؿلل

كقػػاؿ :   كتقػػكؿ : أشػػيد أفَّ محمػػدنا رسػػكؿ اهلل ، فكػػأفَّ التقػػدير : أشػػيد  
أفَّ محمػدنا رسػكؿ اهلل ، أم : أشػيد عمػى ذلػؾ ...فػإذا حػذفتى حػركؼ الجػر عمى 

كصؿ الفعػؿ فعمػؿ ، ككػاف حػذفيا حسػننا لطػكؿ الصػمة كمػا قػاؿ اهلل عػز كجػؿ : 
{ أم : مػػػف قكمػػػو ، فيػػػك مػػػع الصػػػمة ُٓٓ كاختػػػار مكسػػػى قكمػػػول  األعػػػراؼ : 

ف ش تى ج ت بو ، كمػا تقػكؿ : الػذم ضػربتي زيػده ، فت حػذؼ اليػاء حسف جد ا، كا 
 لِ  مف الصمة ، كيحسف إثباتيا   ألنَّيا األصؿلل

فأنت ترل أفَّ كبل الفريقيف الخميؿ كسيبكيو يذىب إلػى  تقػدير الػبلـ قبػؿ  
ل  حتػػػػػػى إفَّ كمييمػػػػػػا شػػػػػػبيكا كجػػػػػػكب إضػػػػػػمارىا بكجػػػػػػكب إضػػػػػػمار الضػػػػػػمير   أفَّ
ا المحػػػذكؼ العا ػػػد  إلػػػى االسػػػـ المكصػػػكؿ ، إاٌل أفَّ سػػػيبكيو يػػػذىب إلػػػى إضػػػمارى

ل فػي مكضػع جػر  معنى كعمبلن ، كأنيا مكجكدة بمفظيا ، لذلؾ جعؿ  أفل  ك أفَّ
، كأمَّا الخميؿ فيذىب إلى إضػمارىا معنػى مػف دكف العمػؿ ، إذف لػيس ثمَّػة فػرؽ 
بيف المذىبيف ، فكبلىما يدعي أفَّ حرؼ الجر مقدَّر ، ككبلىمػا يػدَّعي أفَّ الجػر 

ي أنَّيمػػػػا متحػػػػداف بمعنػػػػى الجػػػػر ، ال كالنصػػػػب معنيييمػػػػا كاحػػػػد ، ككبلىمػػػػا يػػػػدَّع
 بمعنى النصب   إذ لـ يجعؿ كبلىما لمنصب معنى .

إذا تبيَّف أفَّ حرؼ الجر لـ يحذؼ في أمِّ شاىد قرآني إاٌل  مػف أجػؿ أف  
ـى ىذا الخػبلؼ ؟  فيػـ بػدالن مػف أف  يمةى معناه ، كيحٌؿ محٌمو معنى النصب ، فىًم

لػة النصػب ، شػةمكا أنفسػيـ فػي قضػية لفظيػة يبينكا الفرؽ بيف داللة الجػر ، كدال
اختمقكىا ، كىذه ىي إحدل عكاقب التخمي عف المني  المعنكم فػي تقعيػد النحػك 

 العربي .

                                                 

 . ّْٖ-ّْٕ/ِل المقتضب  ُ 

 . ِّْ/ِل المصدر نفسو  ِ 
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 المطمب الثالث : شواهد النصب عمى نزع الخافض القياسي في القرآن الكريم 
لكثرة شكاىد ىذا المكضكع مف جية ، كلككف القكؿ فييا كاحدنا مف جية 

ارتأيػتي أف أقتصػر عمػى شػرح  شػكاىد مختػارة مػف شػكاىد النصػب عمػػى  أخػرل  
نزع الخافض القياسي في القرآف الكريـ   لتككف نماذج لباقي شكاىد ىذا الباب ، 

 كىي : 
ههاِلَحاِت َأنَّ َلُ ههْم قههال ات تعههالى :  -ٔ )َوَبشِّههِر الَّههِذين آَمُنههوْا َوَعِممُههوْا الصَّ

ْنَ هههاُر(بالبقرة : َجنَّههاٍت َتْجهههِري ِمهههن َتْحِتَ هه أجمعػػت كتػػػب معػػاني القػػػرآف { ٕ٘ا اأَل
نَّػػاتو  ـٍ جى عرابػػو كتفسػػيره عمػػى أفَّ األصػػؿ فػػي قكلػػو تعػػالى :  أىفَّ لىييػػ ل أف يكػػكف كا 

مجركرنا بالبػاء ، كالتقػدير : بػأفَّ ليػـ جنػات   ألفَّ  بشَّػرل يتعػدَّل إلػى مفعػكليف ، 
ػػًذؼ حػػرؼ األكؿ :  يتعػػدَّل إليػػو بنفسػػو ، كالثػػاني : يتعػػدَّ  ػػا حي ل إليػػو بالبػػاء   فممَّ

ل  كمعمكلييػػا ، فنسػػبكا إلػػى سػػيبكيو كمػػف تبعػػو  الجػػر ، اختمفػػكا فػػي مكضػػع   أفَّ
ػػا حػػذؼ حػػرؼ الجػػر ، اتصػػؿ  بأٌنػػوى ذىػػب إلػػى أنَّيػػا فػػي مكضػػع نصػػب   ألنَّػػو لمَّ
الفعػػػؿ بمػػػا بعػػػده فنصػػػبو ، كنسػػػبكا إلػػػى الخميػػػؿ ، كمػػػف تبعػػػو بأنَّػػػو ذىػػػب إلػػػى أفَّ  

ل ك  معمكلييػػا فػػي مكضػػع جػػر   ألفَّ الجػػر ىػػك األصػػؿ ، قيبقػػى منكي ػػا كمقػػدَّرنا  أفَّ
بعػػد الحػػذؼ ، كأنَّػػو مكجػػكد ، فػػالجر حسػػب مذىبػػو بػػاؽ ، كذكػػركا أنَّػػو ال يجػػكز 
ػػػٍره بأنَّػػػو خالػػػد فػػػي  دى : بشِّ ل  ك أفل ، فمػػػك قمػػػتى حػػػذؼ حػػػرؼ الجػػػر مػػػع  يػػػر  أفَّ

، كلك قمتى : بشِّره الخمكد ، الجنة ، جاز حذؼ الباء   لطكؿ الصمة ، أك الكبلـ 
 لُ لـ يجز ، كىذا أصؿ يتكرر في القرآف ، كما قاؿ العكبرم 

كما نسبو المعربكف كالمفسركف ىنا إلػى الخميػؿ كسػيبكيو خػبلؼ الحقيقػة 
ل  فػي مكضػع نصػب ، كذىػب سػيبكيو  ، فقد تقػدَّـ أفَّ الخميػؿ ذىػب إلػى أفَّ   أفَّ

                                                 

عرابػػػػو لمزجػػػػاج  ُ  عػػػػراب ٔٗ/ُل ينظػػػػر : معػػػػاني القػػػػرآف كا  ،  ِٗالقػػػػرآف لمنحػػػػاس ص  ، كا 
، كالػػػدر  ُِٔ/ُ، كالبحػػػر المحػػػيط ألبػػػي حيػػػاف  َْ/ُكالتبيػػػاف فػػػي إعػػػراب القػػػرآف لمعكبػػػرم 

 . ُِِ/ُالمصكف لمسميف الحمبي 
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ل  فػػي مكضػػع جػػر ، ككػػبل ىػػذيف القػػكليف باطػػؿ   ألفَّ كمييمػػا قػػا ـ  إلػػى أفَّ  أفَّ
ل  أف يككف مجركرنا بالبػاء ، كممػا يجػدر التنبيػو  عمى أساس أفَّ األصؿ في   أفَّ
عميو أفَّ قكؿ النحاة بأفَّ الفعؿ   بشَّرل  يتعدَّل إلى مفعكلو الثاني بالباء ، يجػب 

، بػػػؿ ىػػػي  أف ال يفيػػػـ عمػػػى أفَّ ىػػػذه البػػػاء اسػػػتعممٍت لةػػػرض التعديػػػة الحقيقيػػػة
كمػا  لُ استعممٍت لمعنى مػف معانييػا األساسػية التػي مػف بينيػا : معنػى اإللصػاؽ

ف اسػتعممكا مصػػطمي تعديػة   بشَّػرل  إلػػى مفعكليػا الثػاني بالبػػاء ،  أفَّ النحػاة ، كا 
فيػػػـ قطعنػػػا ال يقصػػػدكف أفَّ المجػػػركر بيػػػا مفعػػػكؿ بػػػو حقيقػػػة   ألنَّيػػػـ حتػػػى عنػػػد 

سػػميتو : المنصػػكب عمػػى نػػزع الخػػافض ، حػػذؼ البػػاء كنصػػبو اصػػطمحكا عمػػى ت
 كقد مرَّ أف أكضحنا أفَّ المنصكب عمى نزع الخافض ، ىك  ير المفعكؿ بو .

جماع النحاة كالمعربيف كالمفسريف  عمى أفَّ األصؿ في قكلو تعالى : كا 
نَّاتو  ـٍ جى ل أف يككف مجركرنا بالباء ، قاـ عمى أساس قياس ما سمَّكه  أىفَّ لىيي
ل  كمعمكلييا ، المصدر المؤك  ؿ المركب مف  أفل  كالفعؿ ، أك المركب مف  أفَّ

بالمصدر الصريي   فسمطكا عمى األكؿ الحكـ نفسو الذم سمَّطكه عمى الثاني 
استنادنا إلى أفَّ المصدر المؤكؿ يعد اسمنا ، كالمصدر الصريي ، فحكميما كاحد 

معركؼ أفَّ   الفعؿل يدؿ ، ألفَّ معنيييما كاحد  كليس األمر كما قالكا ،  فمف ال
عمى شي يف : الحدث كالزماف فػ قاـل مثبلن  يدٌؿ عمى حدكث قياـ في زمف 

. بؿ الفعؿ لِ ماضو ، كيدؿ عمى القياـ ، كىك أحد ركني الفعؿ ، كىك المصدر
يدؿ عمى شيء ثالث ، كىك اسـ الذات ، فبل بد لمفعؿ مف فاعؿ ظاىر أك 

ل مستتر ، كالمصدر المؤكؿ كثيرنا م ا يككف مؤلفنا مف    أٍفل كالفعؿ ، أك  أفَّ
كجممة اسمية يككف خبرىا جممة فعمية ، كىذا يعني أفَّ ما سمي المصدر 
المؤكؿ ىك  ير المصدر الصريي ، فالمصدر المؤكؿ كما تبيف يدٌؿ عمى الذات 

                                                 

 َُّ-َُُ/ُل ينظر : مةني المبيب  ُ 

 .ٕٓٓ/ ُل ينظر : شرح ابف عقيؿ  ِ 
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كالحدكث كزمف معيف، في حيف أفَّ المصدر الصريي يدؿ عمى الحدكث فحسب 
 .لُ قيـ الجكزية حقيقة ىذا الفرؽ بينيما ، كقد أكد ابف

كذكر السيكطي أكثر مف عشرة فركؽ بيف المصدر الصريي كما سمي 
كليذا فإفَّ كثيرنا ما ال يصي تحكيؿ المصدر المؤكؿ إلى  لِ المصدر المؤكؿ

مصدر صريي مع المحافظة عمى المعنى نفسو إاٌل بعد تأكيبلت ال تخمك مف 
اًمسىةى أىف  ىًضبى المَّوي  التكمؼ ، بؿ يتعذر ذلؾ ، نحك قكلو تعالى:  كىاٍلخى

مىٍييىالاالنكر:  [ ، في قراءة نافع ، كالفعؿ في ىذه ا ية بيذه القراءة يفيد ٗعى
عؿ أحد مسك ات عدـ الفصؿ بينو كبيف  أًفل المخففة ، كقد  الدعاء ، حتى جي

مف المصدر إاٌل  استشيد ابف ىشاـ با ية المذككرة ثـ قاؿ   إذ ال يفيـ الدعاء
كيعني بذلؾ أٌنو ال يمكف جعؿ  أٍف  لّ  إذا كاف مفعكالن مطمقنا نحك: سقينا كرعينالل

ا   ألنَّو يفقد عند ذ داللتو في الدعاء ، كقد   ىًضبى اهللي عمييال مصدرنا صريحن
يحصؿ العكس مف ذلؾ، ففي باب المفعكؿ المطمؽ يتعيف أف يككف ىذا 

ا ،  .لْ إذ   ال يقع المؤكؿ مفعكالن مطمقنالل المفعكؿ مصدرنا صريحن
ل المفتكحة نحك: عممت أٌف زيدنا قا ـ، كىي حرؼ  كقاؿ الزركشي:    أفَّ
تككيد كالمكسكرة ، نٌص عميو النحاة ، كاستشكمو بعضيـ ، قاؿ : ألنَّؾ لك 

 .لٓ  صرحت بالمصدر المنسبؾ منيا لـ يفد تككيدنالل
ل ك أفل  لـ تستعمؿ لةرض  يتضي مما تقدـ ذكره أفَّ  ، كبل   مف  أفَّ

فالعرب استعممكا  أًفل  المخففة لمكصؿ إلى ، المصدرية ، بؿ لةرض الكصؿ 
الجممة االسمية كالفعمية ، إاٌل أٌنيـ عندما أرادكا تككيد االسـ الذم يمييا شددكا 
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ل  النكف ، كىذا التشديد الذم جاء منو التككيد اقتضى نصب االسـ فتككف  أفَّ
مة استعممت لةرضيف ، لةرض الكصؿ إلى الجممة االسمية ، كالثاني لتككيد الثقي

 مبتدأ ىذه الجممة .
كالمصدر الصريي لككنو اسمنا مفردنا ، صمي أف يككف تقسيرنا السـ مفرد 
قبمو ، كليذا جاز كقكعو بدالن عنو ، أكعطؼ بياف ، إاٌل أنَّو  ير صالي أف 

نَّما صمي ليذا الةرض ما  يككف تفسيرنا لمعنى فعؿ ، أك مضمكف جممة ، كا 
سمَّكه المصدر المؤكؿ   ألنَّو يعد في الحقيقة جممة ، ال يختمؼ عف أٌم جممة 
كانت ، سكل أفَّ العرب كانكا إذا أرادكا جعؿ الجممة في محؿ مف اإلعراب ، 
ل  فجعمكىا كصمة إليقاع  الرفع ، أك النصب ، أك الجر، استعانكا بػ أفل  أك  أفَّ

ممة في ىذه المكاقع اإلعرابية ،  مف ذلؾ جعميا مفسَّرة لما قبميا ، كقكلو الج
نَّاتو تىٍجًرم ًمف تىٍحًتيىا تعالى :  ـٍ جى اًت أىفَّ لىيي اًلحى ًمميكٍا الصَّ بىشًِّر الًَّذيف آمىنيكٍا كىعى  كى

ل البقرة :  ل  أك  أفل  مستةِٓاألىٍنيىاري نية { كليذا أصبحت الجممة المصدَّرة بػ أفَّ
عف الباء الشتةاليا عف داللتو بداللة التفسير ، كلـ تحت  إلى الباء ، إاٌل إذا 
جيء بيا لةرض إلصاؽ معنى الفعؿ بمضمكف الجممة المفسِّرة ، لذلؾ لـ 
اًت أىفَّ  اًلحى ييبىشِّرى اٍلميٍؤًمًنيفى الًَّذيفى يىٍعمىميكفى الصَّ تستعمؿ الباء في قكلو تعالى :  كى

ـٍ أىٍجرن  سىننال الكيؼ : لىيي { ففي ىذه ا ية أريد جعؿ الجممة : ليـ أجري حسفه ِا حى
ل  ليذا  ، تفسيريا لما يدؿ عميو الفعؿ  ى ييبىشِّرل فممَّا أيريد منيا ىذا استعممٍت  أفَّ
الةرض ، كلةرض آخر ، كىك تككيد اسميا ، لذلؾ جاء منصكبنا بمعنى التككيد 

ل ككذل بىشًِّر الذم جاء مف تثقيؿ نكف  أفَّ ؾ يقاؿ الكبلـ نفسو في قكلو تعالى :  كى
ل يكنس :  ـٍ بًِّي ـى ًصٍدؽو ًعندى رى ـٍ قىدى { كنظير ىاتيف ا يتيف قكلو ِالًَّذيفى آمىنيكٍا أىفَّ لىيي

اًنًيـ بيٍشرى  ًبأىٍيمى ـٍ كى ـي تعالى :  يىٍكـى تىرىل اٍلميٍؤًمًنيفى كىاٍلميٍؤًمنىاًت يىٍسعىى نيكريىيـ بىٍيفى أىٍيًديًي اكي
ـيل الحديد  اًلًديفى ًفييىا ذىًلؾى ىيكى اٍلفىٍكزي اٍلعىًظي نَّاته تىٍجًرم ًمف تىٍحًتيىا األٍنيىاري خى اٍليىٍكـى جى

نَّاته تىٍجًرم ُِ:  ل فيسِّر مضمكنو بقكلو تعالى :  جى ـي اٍليىٍكـى { فقكلو تعالى  بيٍشرىاكي
اًلًديفى ًفييىا ذىًلؾى  ـيل  كأنَّو قيؿ ما ىذه البشرل ًمف تىٍحًتيىا األٍنيىاري خى ىيكى اٍلفىٍكزي اٍلعىًظي
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؟ فأيجيب : أنَّيا جنات تجرم مف تحتيا األنيار ، إاٌل أفَّ ىذا التفسير جيء بو 
ىنا مف دكف االستعانة بػأداة الكصؿ  أفل كقد استعيف بيا في قكلو تعالى : 

يىٍستىٍبشً  ـي الٌموي ًمف فىٍضًمًو كى ا آتىاىي ـٍ أىاٌل  فىًرًحيفى ًبمى ٍمًفًي قيكٍا ًبًيـ مٍِّف خى ـٍ يىٍمحى كفى ًبالًَّذيفى لى ري
ل آؿ عمراف :  نيكفى ـٍ يىٍحزى ـٍ كىالى ىي مىٍيًي ٍكؼه عى { فقد فسَّر القرآف استبشار َُٕخى

ـٍ  الشيداء بإخكانيـ مف أىؿ الدنيا بقكلو تعالى : ـٍ كىالى ىي مىٍيًي ٍكؼه عى  أىاٌل خى
ل كاستعممٍت البا نيكفى بىشًِّر اٍلميٍؤًمًنيفى ًبأىفَّ لىييـ مِّفى المًَّو يىٍحزى ء في قكلو تعالى :  كى

{ ألنَّو أريد إلصاؽ معنى الفعؿ  بىشِّرل بمضمكف ْٕفىٍضبلن كىًبيرنا ل األحزاب : 
الجممة المفسِّرة : أىفَّ لىييـ مِّفى المًَّو فىٍضبلن كىًبيرنا ، ككذلؾ استعممت ليذا الةرض 

{ فقد ُّٖ بىشًِّر اٍلمينىاًفًقيفى ًبأىفَّ لىييـٍ عىذىابنا أىًليمنال النساء : في قكلو تعالى :  
استعمؿ الخافض في مكضعيف ، كاستةني عنو في مكضعيف ، كىذا دليؿ عمى 
ل  ك أفل  لطكؿ  بطبلف ما زعمو النحاة مف أفَّ حرؼ الجر حيذؼ مع   أفَّ

ليا في كؿ مكضع ، الصمة ، أك لمتخفيؼ ، فمك صي ما زعمكا لترؾ استعما
ا عمى أفَّ الخافض اسستعمؿ لحاجة السياؽ لداللتو ، استعماؿ  كالدليؿ أيضن
مىى أىف مَّسًَّنيى اٍلًكبىري   عمىل بدالن مف الباء في قكلو تعالى :  قىاؿى أىبىشٍَّرتيميكًني عى

ل الحجر :  كفى ـى تيبىشِّري { كتفسيره : أبشرتمكني بأف يكلد لي  بلـ   عمى ْٓفىًب
 فمك استيعممًت الباء لمَّا أدَّت ىذا المعنى . ل4 لر ـ مف كبر سنِّيا

ُُْمُرُكْم َأْن تَهْذَبُحوْا قال ات تعالى : -ٕ ْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمهِه ِإنَّ المّهَه َيه )َواِ 
قاؿ الزجاجي :   كمف قػاؿ : أمرتػؾ أف تفعؿ...إنَّمػا أراد  :  {ٚٙ(بالبقرة : َبَقَرةً 

ػػػػا حػػػػذؼ الخػػػػافض ، تعػػػػدَّل الفعػػػػؿ فنصػػػػب ، كمػػػػا قػػػػاؿ  أمرتػػػػؾ بػػػػأف تفعػػػػؿ ، فممَّ
      الشاعر : 

أمىٍرتيؾى الخيرى فافعٍؿ ما أيًمرتى ًبًو     فقد تركتيؾى ذا ماؿو كذا نىشىًبلل     
  ل2  
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يقاؿ في ىذه ا ية ما قيؿ في ا يػة السػابقة ، فقػد أجمعػت كتػب معػاني 
عرابػػو كتفسػػيره عمػػى أفَّ األصػػؿ فػػي  كٍا بىقىػػرىةنل القػػرآف كا  أف قكلػػو تعػػالى :  أىٍف تىػػٍذبىحي

كٍا بىقىػػرىةن يكػػكف مجػػركرنا بالبػػاء ، كالتقػػدير : بػػػ ل ، يتعػػدَّل إلػػى  أىٍف تىػػٍذبىحي   ألفَّ   أمػػرى
مفعػػكليف ، األكؿ :  يتعػػػدَّل إليػػػو بنفسػػػو ، كالثػػػاني : يتعػػػدَّل إليػػػو بالبػػػاء   كقػػػكؿ 

بىيدم  مف البسيطل  عمرك بف معديكرب الزت
 أىمىٍرتيؾى الخيرى فافعٍؿ ما أيًمرتى ًبًو     فقد تركتيؾى ذا ماؿو كذا نىشىًب       

ل كمعمكلييػػػا ، فنسػػػبكا إلػػػى  ػػػًذؼ حػػػرؼ الجػػػر ، اختمفػػػكا فػػػي مكضػػػع   أفَّ ػػػا حي فممَّ
سيبكيو كمف تبعو بأٌنوى ذىب إلى أنَّيا في مكضع نصب   ألنَّو لمَّػا حػذؼ حػرؼ 

كنسػػبكا إلػػى الخميػػؿ ، كمػػف تبعػػو بأنَّػػو  الجػػر ، اتصػػؿ الفعػػؿ بمػػا بعػػده فنصػػبو ،
ل كمعمكلييا في مكضع جر   ألفَّ الجر ىػك األصػؿ ، قيبقػى  ذىب إلى أفَّ   أفَّ

منكي ا كمقدَّرنا بعد الحذؼ 
 . ل4 

كما نسبو المعربكف كالمفسركف إلى الخميؿ كسيبكيو ىنا خبلؼ الحقيقة  
ضع نصب ، كأفَّ سيبكيو ، فقد تقدَّـ أفَّ الخميؿ ذىب إلى جعؿ  أفل  في مك 

ذىب إلى جعؿ  أفل  في مكضع جر ، ككذلؾ نقكؿ ىنا ما قمناه في الشاىد 
السابؽ : إفَّ كبل ىذيف القكليف باطؿ   ألفَّ كمييما قا ـ عمى أساس أفَّ األصؿ 

ل ك أفل  أف يككف كؿ منيما مجركرنا بالباء  في  أفَّ
كٍا بى إفَّ إعراب قكلو تعالى :  في مكضع نصب عمى نزع  قىرىةنل أىٍف تىٍذبىحي

الخافض ، أك في مكضع جر ، استنادنا إلى أنَّو في األصؿ مجركر بالباء ، 
...كعدـ قياسو عمى الشكاىد القرآنية أمر  قياسنا عمى قكؿ الشاعر : أىمىٍرتيؾى الخيرى
خطر ، ألنَّو يعني جعؿ لةة القرآف الكريـ خاضعة لمةة الشعر ، كتابعة ليا ، 

جو ، كمف كجو آخر ، أنَّو حيف ذىب النحاة كالمعربكف كالمفسركف ىذا مف ك 
كٍا بىقىرىةنلإلى أفَّ قكلو تعالى :  في مكضع نصب عمى نزع الخافض ،   أىٍف تىٍذبىحي
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ػأىٍف أك في مكضع جر ، استنادنا إلى أنَّو في األصؿ مجركر بالباء ، كالتقدير : ب
كٍا بىقىرىةن  حد عمى ىذا األصؿ مف كبلـ العرب ، كال مف ، لـ يأتكا بشاىد كا تىٍذبىحي

ذا كانكا قد تكصمكا إلى ىذا األصؿ قياسنا عمى بيت الشاعر :  القرآف الكريـ ، كا 
...فيك قياس باطؿ كال يصي لما يأتي :   أىمىٍرتيؾى الخيرى

إفَّ المتعدَّل إليو في البيت مصدر صريي ، كفي ا ية مصدر -ُ
 مؤكؿ .

سـ مفرد ، كالمصدر المؤكؿ في الحقيقة إفَّ المصدر الصريي ا-ِ
 جممة ، كال يصي قياس الجممة عمى المفرد .

ليس مف قكاعد األصكؿ كالحكمة أف تقاس ا ية القرآنية عمى كبلـ -ّ
البشر ، بؿ كاف مف الكاجب أف تقاس عمى نظيراتيا في القرآف الكريـ ، كما 

ـي ًإاٌل ًلٌموً أكثرىا كقكلو تعالى :   ٍك { َْأىمىرى أىاٌل تىٍعبيديكٍا ًإاٌل ًإيَّاهيل يكسؼ :  ًإًف اٍلحي
نىا ا يىٍعبيدي آبىاؤي بلىتيؾى تىٍأميريؾى أىف نٍَّتريؾى مى ل ىكد  كقكلو تعالى :  قىاليكٍا يىا شيعىٍيبي أىصى

كنىنىا أىف نٍَّكفيرى ًبالمَّوً  :  { كقكلو تعالىٕٖ  ًإفَّ :  كقكلو تعالى {ّّل سبأ : ًإٍذ تىٍأميري
ـٍ أىف تيؤدتكٍا األىمىانىاًت ًإلىى أىٍىًميىال النساء :  الٌموى   قيٍؿ ًإنِّي :  كقكلو تعالى {ٖٓيىٍأميريكي

ل سبأ :  ا لَّوي الدِّيفى كنىنىا أىف :  كقكلو تعالى{ ُُأيًمٍرتي أىٍف أىٍعبيدى المَّوى ميٍخًمصن  ًإٍذ تىٍأميري
نىٍجعىؿى لىوي أىندىادنا اكىميكٍا  :  كقكلو تعالى {ّّ: ل سبأ نٍَّكفيرى ًبالمًَّو كى ييًريديكفى أىف يىتىحى

ييًريدي الشٍَّيطىافي أىف ييًضمَّييـٍ ضىبلىالن  كٍا ًبًو كى كٍا أىف يىٍكفيري قىٍد أيًمري ًإلىى الطَّا يكًت كى
ـى كىالى :  كقكلو تعالى {َٔبىًعيدنال النساء :  ٍف أىٍسمى ؿى مى  قيٍؿ ًإنِّيى أيًمٍرتي أىٍف أىكيكفى أىكَّ

ل األنعاـ :   كىأيًمٍرتي أىٍف أىكيكفى ًمفى :  {  كقكلو تعالىُْتىكيكنىفَّ ًمفى اٍلميٍشًركىيفى
ل يكنس :  ل يكنس :   كقكلو تعالى {ِٕاٍلميٍسًمًميفى  كىأيًمٍرتي أىٍف أىكيكفى ًمفى اٍلميٍؤًمًنيفى

ا يات الكريمات ، كلـ ترد في آية كاحدة منيا مجركرة  ك يرىا مف {َُْ: 
اء ، فكيؼ ييحكىـ عمى أفَّ األصؿ فييا الجر ، كىذا األصؿ  ير كارد البتة بالب

 في القرآف الكريـ ؟ 
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كٍا بىقىرىةنل جممة مفسِّرة لممراد مف كالحقيقة أفَّ قكلو تعالى :   أىٍف تىٍذبىحي
ل في قكلو تعالى :  ـٍ كٍا بىقى  األمر في  يىٍأميريكي ـٍ أىٍف تىٍذبىحي كجاز أف ل رىةن ًإفَّ الٌموى يىٍأميريكي

ل كالدليؿ عمى ذلؾ استعماؿ الباء  ـٍ تككف في مكضع نصب مفعكالن بو ، لػ يىٍأميريكي
، مع المصدر الصريي بعد الفعؿ  أمرل في كؿ مكاضعو في القرآف الكريـ 

ـٍ كىأىنتيـٍ تىٍتميكفى اٍلًكتى كقكلو تعالى :  تىنسىٍكفى أىنفيسىكي كفى النَّاسى ًباٍلًبرِّ كى ابى أىفىبلى  أىتىٍأميري
ل البقرة :  ـٍ ًبالستكًء كىاٍلفىٍحشىاء كىأىف تىقيكليكٍا كقكلو تعالى :   {ْْتىٍعًقميكفى ا يىٍأميريكي ًإنَّمى

ل البقرة :  مىى الٌمًو مىا الى تىٍعمىميكفى ـٍ أيمَّةه يىٍدعيكفى ُٗٔعى نكي ٍلتىكيف مِّ { كقكلو تعالى :  كى
كفى ًباٍلمىعٍ  يىٍأميري ٍيًر كى ل آؿ ًإلىى اٍلخى ٍفًمحيكفى ـي اٍلمي يىٍنيىٍكفى عىًف اٍلمينكىًر كىأيٍكلىػً ؾى ىي كًؼ كى ري

يىٍأميريكيـ ًباٍلفىٍحشىاءل البقرة  { كقكلو تعالى : َُْعمراف :  ـي اٍلفىٍقرى كى الشٍَّيطىافي يىًعديكي
يىٍقتيميكفى النَّ ِٖٔ:  كفى ًبآيىاًت الٌمًو كى ًبيِّيفى ًبةىٍيًر حىؽ  { كقكلو تعالى :  ًإفَّ الًَّذيفى يىٍكفيري

ل آؿ عمراف :  كفى ًباٍلًقٍسًط ًمفى النَّاًس فىبىشٍِّرىيـ ًبعىذىابو أىًليـو يىٍقتيميكفى الًِّذيفى يىٍأميري  { ُِكى
ل ك أفل بعد الفعؿ نفسو كفي كؿ  يقابمو عدـ استعماؿ الباء مع :  أفَّ

ا في القرآف الكريـ ، كالدليؿ عمى ذلؾ كمو ، ق كلو تعالى :  كىالى مكاضعيما أيضن
ـٍ أىف تىتًَّخذيكٍا اٍلمىبلىً كىةى كىالنًِّبيٍِّيفى أىٍربىابنا أىيىٍأميريكيـ ًباٍلكيٍفًر بىٍعدى ًإٍذ أىنتـي  كي يىٍأميرى

ل آؿ عمراف :  { فمـ يستعمؿ الباء مع  أفل كاستعمميا مع   الكفرل  َٖمتٍسًمميكفى
 فسو . فخالؼ بينيما في المقاـ نفسو ، كفي السياؽ ن

فقد تبيَّف أفَّ النحاة كالمعربيف كالمفسريف قد أجمعكا كأصركا عمى أفَّ : 
ل  بعد  أمرل  في القرآف الكريـ بتقدير الباء كداللتيا ، كىذا يعني   أفل ك أفَّ
أنَّيـ قد أجمعكا كأصركا عمى ارتكاب مأخذيف في آف كاحد ، األكؿ : أنَّيـ بيذا 

ا قد فرضكا عمى ىذه التقدير قد ألةكا داللة النص ب ، كالثاني: أنَّيـ بو أيضن
ا يات داللة اإللصاؽ ، في حيف أنَّيا ما أيريد أف تككف بيذه الداللة ، يضاؼ 
ـى ال تككف بتقدير البلـ  إلى ذلؾ ، أنَّو ما أدراىـ أنَّيا بتقدير الباء كداللتيا ؟   كًل

بلـ أقرب مف الباء   ألفَّ كداللتيا التي تفيد معنى التعميؿ ؟  بؿ ىي بتقدير ال
 أمرل  لـ يجئ متعدَّينا إلى  أفل  بالباء في كؿ مكاضعيا ، بينما كرد متعدِّينا 
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إلييا بالبلـ بتقديرىا كلفظيا ، فقد كرد متعدِّينا إلييا بتقديرىا في قكلو تعالى : 
ا أىنزىؿى المَّوي ًمف ًكتىابو كىأيًمٍرتي ألٍعًدؿى بىيٍ   قيٍؿ آمىنتي ًبمى ل الشكرل : كى ـٍ { ُٓنىكي

كالتقدير : كأيًمٍرتي ألف أعدؿ ، كفي قكلو تعالى :  قيٍؿ ًإفَّ ىيدىل الٌمًو ىيكى اٍلييدىلى 
ل األنعاـ :  ـى ًلرىبِّ اٍلعىالىًميفى ـى ، ككرد ُٕكىأيًمٍرنىا ًلنيٍسًم { كالتقدير : كىايًمٍرنا ألف نيٍسًم

ل سبأ : متعدِّينا إلييا بمفظيا في قكلو تعالى :  كىأي  ؿى اٍلميٍسًمًميفى ًمٍرتي الٍف أىكيكفى أىكَّ
فمف األدلة األخرل ىنا عمى بطبلف القكؿ بالنصب عمى نزع الخافض ، {  ُِ

أنَّو ال يمكف أف ييعكَّض عف ىذا الخافض  بخافض آخر ، مف ذلؾ قكلو تعالى 
ا لَّوي الدِّيفى :   ؿى ُُ  قيٍؿ ًإنِّي أيًمٍرتي أىٍف أىٍعبيدى المَّوى ميٍخًمصن { كىأيًمٍرتي الٍف أىكيكفى أىكَّ

ل سبأ :  { فالبلـ في ا ية الثانية ، ال يمكف أف تسد مكاف ُِ-ُُاٍلميٍسًمًميفى
ؿى اٍلميٍسًمًميفى  ، لتةير معنى  الباء ، فمك قيؿ في الكبلـ : كىأيًمٍرتي بأٍف أىكيكفى أىكَّ

عرابيا   ألفَّ البلـ لمتعميؿ ، كالباء لئللصاؽ ، كليذا جعؿ  ا ية كتفسيرىا كا 
ل في ا ية الثانية بالباء محذكؼ ، فقد المفسركف االسـ الذم تعدَّل إليو   كىأيًمٍرتي

ل  ل بإخبلص الديفقيٍؿ ًإنِّي أيًمٍرتي في تفسير ا يتيف :    قاؿ الزمخشرم   كىأيًمٍرتي
للل ؿى اٍلميٍسًمًميفى بذلؾ مف أجؿ  أىكيكفى أىكَّ
لو كقاؿ ابف عطية :   كقكلل4    كىأيًمٍرتي

ألفَّ معناه : كأيًمٍرتي بيذا الذم ذكرت   لكي أككف أكؿ مف أسمـ مف أىؿ 
لكقاؿ أبك حياف :   ل2 عصرم كزمنيلل أم : أيًمٍرتي بما أيًمٍرتي بو     كىأيًمٍرتي

 ل3  ألككف أكؿ مف أسمـلل
فإذا كاف لكؿ خافض داللتو التي ييحتاج إلييا مف دكف داللة خافض 

ؿ يبقى بعد ذلؾ مف حاجة ، أك ميسكِّغ  لمقكؿ بالنصب عمى نزع  يره ، في
 الخافض ؟ 
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َوَيْسَتْفُتوَنَك ِفي النَِّساء ُقِل الّمُه ُيْفِتيُكْم ِفيِ نَّ َوَما )قاؿ اهلل تعالى : -ّ
َلُ نَّ ُيْتَمى َعَمْيُكْم ِفي اْلِكتَاِب ِفي َيتَاَمى النَِّساء الَّالِتي اَل ُتْؤُتوَنُ نَّ َما ُكِتَب 

تىٍر ىبيكفى أىف كالشاىد في ا ية :  { ٕٚٔ(بالنساء : َوَتْرَغُبوَن َأن َتنِكُحوُهنَّ  كى
ل ك  أصؿ الر بة : السعة في الشيء...كالسعة في اإلرادة...فإذا قيؿ تىنًكحيكىيفَّ 

ذا قيؿ : ر ب عنو ، اقتضى  ليو ، يقتضي الحرص عميو...كا  : ر ب فيو ، كا 
 ل4  زىد فيوللصرؼ الر بة عنو ، كال

لشيكع القكؿ بالنصب عمى نزع الخافض في كتب النحك ، تةمةؿ ىذا 
القكؿ المفظي ، كالمختمؽ الذم ال معنى لو إاٌل في أفكار المعربيف كالمفسريف ، 
فراحكا مف  ير كعي يقكلكف كيأخذكف بو في إعراب القرآف الكريـ كتفسيره ، 

تىٍر ى عمى الر ـ مف أفَّ قكلو تعالى :   ل لـ يتعٌيف فيو الخافض بيكفى أىف تىنًكحيكىيفَّ كى
المقصكد ، لذا عاد ىنا كعييـ   فالتجؤكا إلى التفسير كأسباب نزكؿ ا ية ، نقؿ 
الطبرم ركايات كثيرة عف سبب نزكؿ ا ية ، منيا :   كاف الرجؿ منيـ تككف 

بل يتزكَّجيا لو اليتيمة بيا الدمامة ، كاألمر الذم ير ب عنيا فيو ، كليا ماؿ...ف
كمنيا :   قاؿ سعيد بف جبير : ككاف الكلي إذا  ل2 حتى تمكت ، فيرثيالل 

ذا لـ تكف ذات جماؿ  كانت المرأة ذات جماؿ ، كماؿ ر ب فييا كنكحيا ، كا 
 بمعنى : زكَّجيا لةيره ، كلـ يتزكجيا ىك . ل3  كماؿ أنكحيا ، كلـ ينكحيالل

 ية ، ركاية الر بة عف زكاج فمكجكد ىاتيف الركايتيف في سبب نزكؿ ا
اليتيمة لدمامتيا كقمَّة ماليا ، كركاية الر بة في زكاجيا لجماليا كماليا ، نقؿ 

ىػ  ، االختبلؼ في التقدير َُّشيخ المفسريف ابف جرير الطبرم المتكفَّى سنة 
تىٍر ىبيكفى أىف ، فقاؿ :   كاختمؼ أىؿ التأكيؿ في معنى قكلو تعالى :   كى

...حدَّثنا حميد بف تىنًكحيكىي  ل فقاؿ بعضيـ : معنى ذلؾ : كتر بكف عف نكاحيفَّ فَّ
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ل تىٍر ىبيكفى أىف تىنًكحيكىيفَّ قاؿ : تر بكف  مسعدة السامي...عف الحسف  كى
...حدثنا حميد بف  ...كقاؿ آخركف : معنى ذلؾ : كتر بكف في نكاحيفَّ عنيفَّ

تىٍر ىبيكفى أىف تىنًكحيكىيفَّ مسعدة...عف عبيدة  ...عف محمد  ل كى قاؿ : كتر بكف فييفَّ
لقاؿ : قمتي لعبيدة  تىٍر ىبيكفى أىف تىنًكحيكىيفَّ لل  كى  ل4  قاؿ : تر بكف فييفَّ

كقد أخذ الزجاج بالتأكيؿ األكؿ ، فقاؿ :   المعنى : كتر بكف عف أف 
لل كأخذ القيسي بالتأكيؿ الثاني ، فقاؿ :    أفل في مكضع نصب ل 2  تنكحكىفَّ
للبحذؼ الخ كتبعو العكبرم ل 3  افض ، كتقديره : كتر بكف في أف تكحكىفَّ

 ل4 فجعميا بيذا التقدير

كالحقيقة أفَّ الر بة في ا ية الكريمة قد أيريد منيا أف تككف مجردة مف 
تحديدىا بداللة خافض معيَّف ، كقد تبيَّف ذلؾ مف خبلؿ التفسير ، كأسباب 

لكف قكلو تعالى : نزكؿ ا ية ، كىذه الحقيقة تحتـ أف يك تىٍر ىبيكفى أىف تىنًكحيكىيفَّ   كى
في مكضع نصب مفعكالن بو لػ تر بكفل  ال في مكضع نصب عمى نزع 
الخافض ، كعمى ىذا األساس فسَّرىا ابف عطية ، فقاؿ :   إف كانت الجارية 
ف كانت بالعكس فالر بة عف نكاحيالل  ل5  نية جميمة فالر بة في نكاحيا ، كا 

البيضاكم بقكلو :   في أف تنكحكىفَّ ، أك عف أف تنكحكىفَّ ، فإفَّ كفسَّرىا 
اٌل كانكا  أكلياء اليتامى كانكا ير بكف فييفَّ   إف كفَّ جميبلت كيأكمكف ماليفَّ ، كا 

لل ، كقاؿ أبك حيَّاف    كقاؿ أبك عبيدة : كتر بكف أف ل6  يعضمكىفَّ في ميراثيفَّ
ة ، كالنفرة ، فالمعنى في الر بة : في أف تنكحكىفَّ ، ىذا المفظ يحتمؿ الر ب
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، كالنفرة ، فالمعنى : كتر بكف عف أف تنكحكىفَّ  تنكحكىفَّ لماليفَّ ، أك لجماليفَّ
لل   ل4 لقبحيفَّ ، فتمسككىفَّ ر بة في أمكاليفَّ

فيذه ا ية كما جاء في تفسيرىا دليؿ عمى بطبلف القكؿ بالنصب عمى 
لحقيقة النحاة أنفسيـ في كتب النحك ، فقد نزع الخافض ، كقد صرَّح بيذه ا

ذىبكا الى امتناع حذؼ حرؼ الجر مع الفعؿ  ر بل ألنَّو ال ييدرل ، ىؿ المراد 
: ر ب في ، أك : ر ب عف ، كالمراداف متضاداف   لذلؾ امتنع الحذؼ ىنا ، 

ل فقد حذؼ منيا حرؼ الجر ، تىٍر ىبيكفى أىف تىنًكحيكىيفَّ ألفَّ ىذا  أٌما قكلو تعالى :  كى
الحذؼ كاف يقصد منو اإلبياـ ، أم : الر بة  ير المقيدة بمعنى أحد ىذيف 
الحرفيف ، ليككف المقصكد ، مف ير ب عنيف لدمامتيف كفقرىف ، أك مف ر ب 

 لِ فييف لجماليف
فقد دؿ قكليـ عمى أف حذؼ حرؼ الجر في ىذه ا ية ، كاف مف أجؿ 

ل  أـ   عفل ليحٌؿ محٌمو معنى النصب إلةاء معناه ، سكاء أكاف تقديره   في
كالمفعكلية الذم يفيد معنى الر بة المطمقة المجردة ، كىذه ىي حقيقة كؿ ما 

 قيؿ بأنَّو منصكب عمى نزع الخافض .
كصػػػفكة القػػػكؿ مػػػف كػػػؿ مػػػا مػػػرَّ تفصػػػيمو ، أفى كػػػؿ مػػػا سػػػمِّي المصػػػدر   

ىك فػي الحقيقػة  المؤكؿ ، كقيؿ بأنَّو في مكضع نصب عمى نزع الخافض ، إنَّما
ػؿ  ػدِّرتا بيػا ، فيػي أداة كصػؿ ، تيكصِّ ل ك أفل  المتػيف صي جممة ، أمَّا كؿٌّ مف  أفَّ
بيػػا إليقػػاع معنػػى المفعكليػػة عمػػى الجممػػة بعػػدىا ، أك لجعػػؿ مػػا دخمػػٍت عميػػو مػػف 
األفعاؿ أك الجمؿ االسمية تفسيرنا لمضمكف ما  تقدميا مف أفعاؿ كتراكيب ، فػبل 

اإلعراب ، أك أف تعرب إعرابيا ،  كىك مػا يقابػؿ البػدؿ ، أك  يككف ليا محؿٌّ مف
 عطؼ البياف في المفرد .
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 النصب عمى نزع الخافض السماعي الُمطََّرد في القرآن الكريم:  المبحث الراب 
صرح النحاة كالمفسركف بأفَّ نصب االسـ عمى نزع الخافض كرد في 

ي باب حذؼ الحرؼ :   كثر القرآف الكريـ في مكاضع كثيرة ، قاؿ الزركشي ف
في القرآف الكريـ حذؼ الجار، ثـ إيصاؿ الفعؿ إلى المجركر بو ، كقكلو تعالى 

ييـٍ  {ُٓٓل األعراؼ: كىاٍختىارى ميكسىى قىٍكمىوي :   فىعى بىٍعضى أم : مف قكمو  كىرى
اتو  م : عمى { أِّٓ{  كىالى تىٍعًزميكٍا عيٍقدىةى النِّكىاًحل  البقرة : ِّٓل البقرة : دىرىجى
كِّؼي أىٍكًليىاءهي  عقده  ـي الشٍَّيطىافي ييخى ا ذىًلكي { أم : يخكفكـ ُٕٓل آؿ عمراف : ًإنَّمى

ال األعراؼ :  { أم : يبةكف ليا  كالقىمىرى ْٓبأكليا و... كيىٍبةكنيا ًعكىجن
{ أم : عمى ُِ{أم : قدَّرنا لو  سىنيعيديىا سيرتيال طو : ّٗقىدٍَّرناهيل يس : 

 لُ سيرتيالل 
كالشػػكاىد التػػي استشػػيد بيػػا الزركشػػي ، تػػدخؿ جميعيػػا ضػػمف النصػػب 

كىاٍختىػػارى عمػػى نػػزع الخػػافض السػػماعي  يػػر الميطَّػػرىد ، باسػػتثناء الشػػاىد األكؿ :  
{ فقد جعمو النحاة كالمفسركف فيما يطِّرد فيو حذؼ ُٓٓل األعراؼ: ميكسىى قىٍكمىوي 

قػرآف الكػريـ حػذؼ الجػار، ثػـ حرؼ الجر، كقد صرَّح الزركشي بأٌنو   كثػر فػي ال
كقاؿ الدماميني :   كقد تيحذىؼ الحركؼ الجػارة  إيصاؿ الفعؿ إلى المجركر بولل

كما حكي عف رؤبة أنَّو قيؿ لو : كيؼ أصػبحتى ؟ فقػاؿ :  لِ شاذ ا مع المعمكؿ 
 خيًر ، عافاؾ اهلل ، أم : عمى خير ، ككقكؿ الفرزدؽ :

 أشارت كيمىيبو باألكؼ األصابع  إذا قيؿ : أمت الناس شرت قبيمة  

ػػػػػػػوي ككثيػػػػػػػرنا مػػػػػػػع نصػػػػػػػبو ، نحػػػػػػػك قكلػػػػػػػو تعػػػػػػػالى :   ػػػػػػػى قىٍكمى سػػػػػػػبعيفى  كىاٍختىػػػػػػػارى ميكسى
ل األعػػراؼ:  أم : مػػف قكمػػو ، كنحػػك : اسػػتةفرتي اهلل ، كأمػػرتي زيػػدنا  {ُٓٓرىجيبلن

                                                 

 . ٖٗٓل البرىاف في عمـك القرآف ص  ُ 

 . ٕٓل ينظر : اإلنصاؼ في مسا ؿ الخبلؼ مسألة :  ِ 
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الخيرى ، كىك مع كثرتو  ير مقيسلل
كيعني بكثرتو أنَّػو حػذؼه ميطَّػرد ، كيعنػي لُ  

: أنَّػػو  يػػر مقػػيس ، أم : أنىػػو سػػماعي   فمكثػػرة الشػػكاىد القرآنيػػة فػػي ىػػذا  بقكلػػو
المكضكع   سنتطرَّؽ في ىذا المبحث إلى مػا اشػتير مػف األفعػاؿ ، التػي تحػدَّث 
عنيػػا النحػػاة فػػي بػػاب النصػػب عمػػى نػػزع الخػػافض السػػماعي الميطَّػػرىد ، كأدخميػػا 

يـ ، كىػػذه األفعػػاؿ مرتبػػة المعربػػكف كالمفسػػركف ضػػمف ىػػذا البػػاب فػػي القػػرآف الكػػر 
حسب صيةيا ترتيبنا ىجا يَّا ، ىي : اختار ، كاستةفر ، كأمر ، كأنبأ ، كحدَّث ، 
كدخػػػؿ ، كزكَّج ، كسػػػكف ، كسػػػمَّى ، كشػػػكر ، كصػػػدَّ ، ككػػػاؿ ، كمسػػػي ، كنبَّػػػأ ، 

 كنصي ، كىدل ، ككزف .
َرُجهههاًل َواْختَهههاَر ُموَسهههى َقْوَمهههُه َسهههْبِعيَن اختهههار : قهههال ات تعهههالى : )-ٔ
أجمعت كتب المعاني ، كاإلعراب ، كالتفسير، عمى { ٘٘ٔ(باألعراف : لِِّميَقاِتَنا

إعراب  قكمول منصكبنا عمى نزع الخافض اسػتنادنا إلػى أفَّ  اختػارل  يتعػدَّل إلػى 
مفعكؿ كاحد بنفسو ، كيتعدَّل إلى الثاني بحرؼ الجر ، كالتقدير : اختار مكسػى 

ػػػا حػػػذؼ حػػػرؼ الجػػػر  مػػػفل ، كصػػػؿ الفعػػػؿ إليػػػو سػػػبعيف رجػػػبلن مػػػف قكمػػػو ، فم مَّ
لِ فنصبو

 

كقػػاؿ العكبػػرم :    كال يجػػكز أف يكػػكف  سػػبعيفل بػػدالن عنػػد األكثػػريف ،  
كجاء في تفسير ا ية أفَّ اهلل سبحانو أمر لّ كأرل أفَّ البدؿ جا ز عمى ضعؼلل 

                                                 

 .. ْْٕ/ِل المنيؿ الصافي  ُ 

، كمعػػاني  ِٗ، كمجػػاز القػػرآف ألبػػي عبيػػدة ص  ِٓٔ/ُل ينظػػر : معػػاني القػػرآف لمفػػراء  ِ 
عرابػػػػو  ُٗ-َٗ/ٗ، كجػػػػامع البيػػػػاف لمطبػػػػرم  ُٗٗالقػػػػرآف لؤلخفػػػػش ص  ، كمعػػػػاني القػػػػرآف كا 

عراب القرآف لمنحاس ص  َّٖ/ِلمزجاج   ِِّ/ُ، كمشكؿ إعراب القرآف لمقيسي  ِّٓ، كا 
،  ْٗٓ/ِ، كالمحػػرر الػػكجيز البػػف عطيػػة  ُٖٓ/ِ، كالكشػػاؼ  ُْْ/ِ، كالكسػػيط لمكاحػػدم 

يط ألبػي ، كالبحػر المحػ ْْٓ/ُ، كالتبيػاف لمعكبػرم  ّٕٔ/ُكالبياف في  ريب إعراب القػرآف 
 .. ْٕٓ/ٓ، كالدر المصكف  َْٓ/ْحياف 

 .. ْٕٓ/ٓ، كالدر المصكف  َْٓ/ْ، كينظر : البحر المحيط  ْْٓ/ُل التبياف  ّ 
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اهلل مكسػى عميػػو السػػبلـ أف يأتيػػو ، كمعػػو سػبعكف مػػف بنػػي إسػػرا يؿ ، ليبػػدكا إلػػى 
تػكبتيـ كنػدميـ عمػػى مػا فعمػكا ، فاختػػار مكسػى عميػػو السػبلـ سػتة رجػػاؿ مػف كػػؿ 
سبط مف أسباط بني إسرا يؿ ، فبمةكا اثنيف كسػبعيف رجػبلن ، فخمَّػؼ مػنيـ رجمػيف 
، فذىب بيـ مكسى عميو السبلـ إلى مكضع عبادة كابتياؿ كدعاء   ليكػكف منػو 

 . لُ إسرا يؿ في عبادة العجؿ  كمنيـ اعتذار إلى اهلل عز كجؿ ، مف خطأ بني
فقػد تبػيَّف مػف التفسػير أنَّػو كجػػب عمػى قػكـ مكسػى عميػو السػبلـ جمػػيعيـ 
أف يعتذركا هلل تعالى ، فيذا ىك المعنى األكؿ الذم اقتضى اختيارىـ جميعنا ليذا 
ػػػػيـ  ػػػػا كػػػػاف مػػػػف المتعػػػػذر ، أك شػػػػبيو أف يػػػػذىبكا جمػػػػيعيـ ، بقضِّ االعتػػػػذار ، كلمَّ

الميقػػات ، جػػاز لتحقيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ أف ينػػكب عػػنيـ مػػف كقضيضػػيـ إلػػى أرض 
يمػثميـ كيػػتكمـ بمسػػانيـ ، فاختػػار مكسػػى عميػػو السػػبلـ مػػنيـ سػػبعيف رجػػبلن ، كىػػذا 
االختيػػار حقػػؽ ىػػذه النيابػػة التػػي تشػػبو مػػا ييسػػمَّى اليػػكـ مجمػػس البرلمػػاف ، الػػذم 

لذم فعمو يضـ أعضاءن يمثؿ كؿٌّ منيـ قكمو ، أك حزبو ، أك طا فتو ، كىذا ىك ا
مكسى عميو السبلـ ، فقد جػاء فػي التفسػير، كمػا مػرَّ ، أنَّػو اختػار مػف كػؿ سػبط 
ستة ، ككؿ سبط كاف يمثؿ قبيمة مػف قبػا ميـ االثنتػي عشػرة ، لػذلؾ اقتضػى ىػذا 
ل بػػدالن مػػف القػػكـ    ألنَّػػو قػػد أيريػػد مػػف السػػبعيف  التفسػػير أف يجعػػؿ  سػػبعيف رجػػبلن

بنػػي إسػػرا يؿ   ذلػػؾ بػػأف نػػاب كػػؿ سػػتة ، أك  رجػػبلن أف يككنػػكا نػػا بيف عػػف جميػػع
ـٌ اعتػػذار كػػؿ القػػكـ ، فكأنَّػػو قػػد  بضػػعة مػػنيـ عػػف قبيمتػػو   فيػػـ بيػػذه النيابػػة قػػد تػػ
اختير القكـ كٌميـ   لذا أقكؿ بأفَّ في إعراب  قكمول منصكبنا عؿ نزع الخافض ، 

يػػو ىػػذا ىػػذا اإلعػػراب الػػذم يمػػـز أف تكػػكف ا يػػة بتقػػدير : مػػف قكمػػو ، ال يتعػػيَّف ف
المعنػػػى المػػػراد ، كالحتمػػػؿ أف يكػػػكف المعنػػػى أفَّ مكسػػػى عميػػػو السػػػبلـ قػػػد اختػػػار 
سبعيف رجبلن مػف سػبط كاحػد ، فػإعراب  قكمػول إذف منصػكبنا عمػى نػزع الخػافض 

                                                 

عرابػػػػو  َٗ-ٖٖ/ٗل ينظػػػر : جػػػامع البيػػػػاف  ُ  ، كالكسػػػيط فػػػػي  َّٖ/ِ، كمعػػػاني القػػػرآف كا 
،  ْٗٓ/ِ ، كالمحػػػرر الػػػكجيز ُٖٓ/ِ، كالكشػػػاؼ  ُْٓ/ِتفسػػػير القػػػرآف المجيػػػد لمكاحػػػدم 

 . َْٓ/ْكالبحر المحيط 
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تحريػػؼ لتفسػػير ا يػػة كمقصػػكدىا ، كلػػك أردنػػا تػػكٌخي الدقٌػػة فػػي اإلعػػراب ، لكػػاف 
  ألنَّو لـ تكف الةاية مف اختيار  ينبةي إعراب  سبعيفل بدؿ كؿ مف كؿ بالنيابة

ىؤالء السبعيف أف يتػكب اهلل عمػييـ فحسػب ، بػؿ الةايػة أف يتػكب عمػى كػؿ بنػي 
 إسراثيؿ ، بعد أف مثَّمكا عنيـ مف يدعك بمسانيـ .

: )ثُههمَّ َأِفيُ ههوْا ِمههْن َحْيههُث َأَفههاَض النَّههاُس  قػػاؿ اهلل تعػػالىاسههتغفر : -ِ
قػاؿ سػيبكيو ، كمػا مػرَّ ،  {ٜٜٔ(بالبقهرة : المّهَه َغفُهوٌر رَِّحيمٌ َواْسَتْغِفُروْا المّهَه ِإنَّ 

 في باب النصب عمى نزع الخافض :   كمنو قكؿ الشاعر  مف البسيطل 
 أستةفري اهللى ذنبنا لىٍستي ميٍحًصيىوي     رىبَّ العباًد إليو الكٍجوي كالعمؿي          

كقػاؿ المبػرد  لُ  عمػؿ الفعػؿلل ...كأستةفر اهلل مف ذلؾ ، فممَّا حذفكا حػرؼ الجػر
في ىذا الباب مستشيدنا بالبيت نفسو :   ككػذلؾ كػؿ خػافض فػي مكضػع نصػب 

   إذا حذفتو كصؿ الفعؿ فعمؿ فيما بعده...كقاؿ الشاعر :     
 أستةفري اهللى ذنبنا لىٍستي ميٍحًصيىوي      رىبَّ العباًد إليو الكٍجوي كالعمؿي        

 لٓ كابػػف يعػػيش  لْ كالجرجػػاني  لّ ؿ ىػػذا قػػاؿ الثمػػانيني كمثػػلِ  أم : مػػف ذنػػبلل
مستشػػػػػػيديف بالبيػػػػػػت  لٖ كالسػػػػػػيكطي  لٕ كاألشػػػػػػمكني  لٔ كالرضػػػػػػي األسػػػػػػتراباذم 

                                                 

 .ِٕ-ُٕ/ُ، كتحقيؽ بديع :  ّٕ/ُل كتاب سيبكيو تحقيؽ ىركف :  ُ 

 . ُِّ/ِل المقتضب   ِ 

 . ِٔٔل ينظر : الفكا د كالقكاعد ص  ّ 

 . ُْٔ/ُل ينظر : المقتصد في شرح اإليضاح  ْ 

 . ِٕٗ/ْل ينظر : شرح المفصؿ  ٓ 

 .ِٔ/ِ ل ينظر : شرح كافية ابف الحاجب ٔ 

 .ُُْ/ِل ينظر : حاشية الصباف عمى شرح األشمكني  ٕ 

 .ُُٕ/ِل ينظر : األشباه كالنظا ر  ٖ 
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الشػػعرم نفسػػو ، كبالتقػػدير نفسػػو ، ككػػذلؾ جػػاء االستشػػياد بػػو لمةػػرض نفسػػو فػػي 
ى فقػػػد كثػػػر مػػػا استشػػػيد النحػػػاة كالمةكيػػػكف بيػػػذا البيػػػت ، عمػػػ لُ المعػػاجـ المةكيػػػة 

الر ـ مف أنَّيـ قػد أجمعػكا عمػى أفَّ قا مػو مجيػكؿ ، كلػـ يستشػيد أحػد مػنيـ ، كال 
مفسػػر مػػف المفسػػريف بالشػػاىد القرآنػػي ، بػػؿ لػػـ يخطػػر ببػػاؿ أحػػدىـ ، حتػػى قػػاؿ 

فيػػكره رًَّحيـه السػػميف الحمبػػي فػػي قكلػػو تعػػالى :   كٍا المٌػػوى ًإفَّ المٌػػوى  ى ل البقػػرة : كىاٍسػػتىٍةًفري
سػػػػتةفركا اهللل اسػػػػتةفر : يتعػػػػدَّل الثنػػػػيف ، أكليمػػػػا بنفسػػػػو ، {:    قكلػػػػو  كاُٗٗ

كالثاني بػ مفل ، نحك : أستةفر اهلل مف ذنبي ، كقد يحػذؼ حػرؼ الجػر ، كقكلػو 
  : 

 أستةفري اهلل ذنبنا لىٍستي ميٍحًصيىوي     رىبَّ العباًد إليو الكٍجوي كالعمؿي         
: إنَّػو يتعػدَّل إلييمػا لِ الطػراكة ىذا مذىب سػيبكيو ، كجميػكر النػاس ، كقػاؿ ابػف 

نَّما يتعدَّل بػ مفل ، لتضمنو ما يتعدَّل بيا ، فعنده : استةفرتي  بنفسو أصالة ، كا 
، كلػػـ يجػػئ : اسػػتةفر ، فػػي القػػرآف لّ اهلل مػػف كػػذا ، بمعنػػى : تبػػتي إليػػو مػػف كػػذا 

ل ػػػػا قكلػػػػو تعػػػػالى :  كاسػػػػتةًفٍر ًلػػػػذىٍنًبؾى { ٓٓ  ػػػػافر :  متعػػػػدِّينا إاٌل لػػػػؤلكؿ فقػػػػط ، فأمَّ
{...فالظػػػاىر أفَّ ىػػػذه الػػػبلـ الـ العمػػػة ، ال الـ ِٗ كىاٍسػػػتىٍةًفرم ًلذىٍنًبًؾل يكسػػػؼ : 

 لْ  التعدية ، كمجركرىا مفعكؿ مف أجمو ، ال مفعكؿ بولل
النحػاة  كأتبػاعيـ المعػربيف  كىذا دليؿ يتكرر ، مرة تمك أخػرل ، عمػى أف َّ

ةػػكم األكؿ كاألساسػػي ، مقػػدميف كالمفسػػريف  قػػد جعمػػكا شػػعر العػػرب مصػػدرىـ الم
ػا كػاف ىػذا ىػك الكاقػع ،  فمػف  إٌياه عمى لةة كتاب اهلل  ، بخبلؼ ما زعمػكا ، فممَّ
البػػدييي أف يستشػػيد جمػػيعيـ بالبيػػت المػػذككر ، كلػػـ يستشػػيد أحػػد مػػنيـ بالشػػاىد 

                                                 

 . ُّٕ/ُّ، كتاج العركس ْٔ/ُُل ينظر : لساف العرب  ُ 

 ل مرت ترجمتو في المبحث األكؿ  . ِ 

ا ، ينظر : المقتصد  ّ   .ُٓٔ-ُْٔ/ُل كىذا ما ذىب إليو الجرجاني أيضن

 . ّّٕ-ّّٔ/ِصكف ل الدر الم ْ 
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القرآني الذم كرد عمػى شػاكمة بيػت الشػاعر المجيػكؿ ، حتػى زعػـ صػاحب الػدر 
لكتػػاب المكنػػكف ، المػػتكمـ عػػف لسػػانو كلسػػانيـ ، بأنَّػػو   لػػـ المصػػكف فػػي عمػػـك ا

يجػػػػئ   اسػػػػتةفرل ، فػػػػي القػػػػرآف الكػػػػريـ إاٌل متعػػػػدينا لػػػػؤلكؿ فقػػػػطلل فؤلنَّيػػػػـ عنػػػػكا 
باسػػتنباط قكاعػػد المةػػة مػػف شػػعر العػػرب ، كلػػـ يعنػػكا باسػػتنباطيا مػػف لةػػة القػػرآف 

ا اٍسػػتىٍةًفٍر لىنىػػا ذينيكبىنىػػا ًإنَّػػا كينَّػػا قىػػاليكٍا يىػػا أىبىانىػػالكػػريـ ، فقػػد نسػػكا جميعنػػا قكلػػو تعػػالى :  
اًطً يفى  ل  ٕٗل يكسؼ : خى { ففاعؿ  استةفرل  ضمير مستتر كجكبنا ، تقديره   أنتى

يعػػكد إلػػى  أبانػػال ، كمفعكلػػو األكؿ محػػذكؼ ، ككثيػػرنا مػػا يحػػذؼ لمعمػػـ بػػو   ألفَّ 
اٌل منػو جػؿ كعػبل المراد بو ىك  اهللل سبحانو في كؿ مػرة   إذ ال تيطمىػب المةفػرة إ

، كما نقمو   الدماميني لُ ، ك ذنكبنال مفعكلو الثاني ، فما ذىب إليو ابف الطراكة 
عػػػف ابػػػف الحاجػػػب ك يػػػره ، أفَّ  اسػػػتةفرل يتعػػػدَّل لمثػػػاني تػػػارة بنفسػػػو ، كتػػػارة بػػػػ 

ىك الحؽ ، كليس ثمة نصب عمى نػزع الخػافض   ألنَّػو إذا أريػد مػف  لِ   ًمفللل
رَّ بػ ًمفل إذ مػا مػف الثاني أحد معاني   ًمفل التي مف بينيا معنى بياف الجنس جي

رَّ بحرؼ مف حركؼ الجر ، إاٌل مف أجؿ أف يحمػؿ ىػذا االسػـ داللػة ىػذا  اسـ جي
الحػػػػرؼ ، نحػػػػك مػػػػا قػػػػدَّر النحػػػػاة : أسػػػػتةفر اهلل مػػػػف ذنػػػػب ، كجػػػػر الثػػػػاني بعػػػػد  

ذا أيريػػػد مػػػف الثػػػاني م عنػػػى المفعكليػػػة  اسػػػتةفرل  بػػػػ  ًمػػػفل لػػػـ يػػػرد فػػػي القػػػرآف ، كا 
قىػػػاليكٍا يىػػػا أىبىانىػػػا اٍسػػػتىٍةًفٍر لىنىػػػا ذينيكبىنىػػػا ًإنَّػػػا كينَّػػػا جػػػيء بػػػو منصػػػكبنا ، كقكلػػػو تعػػػالى  :  

اًطً يفى   {ٕٗل يكسؼ : خى
: كرد الفعؿ  أمػرل فػي القػرآف الكػريـ متعػدِّيا إلػى مفعكلػو الثػاني  أمر-ٖ

كلػػك مػػرَّة كاحػػدة  بحػػرؼ الجػػر  البػػاءل  فػػي أكثػػر مػػف ثبلثػػيف مكضػػعنا ، كلػػـ يػػرد
ػػػػٍكفى ميتعػػػػدِّيا إليػػػػو بنفسػػػػو ، مػػػػف ذلػػػػؾ قكلػػػػو تعػػػػالى   تىنسى كفى النَّػػػػاسى بًػػػػاٍلًبرِّ كى أىتىػػػػٍأميري
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ـٍ  فحذؼ حرؼ الجر كنصب المجركر بعد   أمرل  كارد في  {ْْل البقرة : أىنفيسىكي
  كجكد لو في لةة القرآف الكريـ الشعر ، بؿ في ضركراتو ، كال

ْذ َأَسهرَّ النَِّبهيإ ِإَلهى َبْعهِض َأْزَواِجهِه : ) ل ات تعهالىقها:  و ونبَّا أنبُ-ٗ َواِ 
ها  َُْت ِبِه َوَأْظَ هَرُُ المَّهُه َعَمْيهِه َعهرََّف َبْعَ هُه َوَأْعهَرَض َعهن َبْعهٍض َفَممَّ َحِديثًا َفَممَّا َنبَّ

َُِنَي اْلَعِمههيُم اْلخَ  ََُك َهههَذا َقههاَل َنبَّهه ََُههها ِبههِه َقاَلههْت َمههْن َأنَبهه قػػاؿ { ِٖبيُر(بالتحههريم : َنبَّ
سػػػيبكيو عػػػف الفعػػػؿ  نبَّػػػال  :   ككمػػػا تقػػػكؿ : نيبٍِّ ػػػتي زيػػػدنا يقػػػكؿ كػػػذا ، أم : عػػػف 

كجاء في الدر المصكف :   قكلو تعالى :  فىمىمَّا نىبَّاىٍت ًبول أصؿ : نبَّا ،  لُ  زيدلل
ا ، كأنبػػػػأ ، كأخبػػػػر ، كخبَّػػػػر ، كحػػػػدَّث ، أف يتعػػػػدَّل الثنػػػػيف ، إلػػػػى األكؿ بنفسػػػػي

كالثاني بحرؼ الجر ، كقد يحذؼ الجار تخفيفنا ، كقد يحذؼ األكؿ لمداللة عميػو 
ػا نىبَّػػاىٍت  ، كقػد جػاءت االسػػتعماالت الثبلثػة فػي ىػػذه ا يػات ، فقكلػو تعػػالى :  فىمىمَّ
ًذؼ أكليما ، كالثاني مجركر بالباء ، أم : نبَّأت بو  يرىا  ًبول تعدَّل الثنيف ، حي

ػػػف أىٍنبىػػػأىؾى ىػػػذال ، كقكلػػػو تعػػػالى :  فى  ػػػا نىبَّأىىػػػا بًػػػًول ذكرىمػػػا ، كقكلػػػو تعػػػالى :  مى مىمَّ
  لِ  ذكرىما كحذؼ الجارلل

كالطامَّة الكبرل في ىػذه القضػية أفَّ النحػاة كالمفسػريف فػي بػاب النصػب 
عمػػػػى نػػػػزع الخػػػػافض ، جعمػػػػكا المجػػػػركر كالمنصػػػػكب معنػػػػى كاحػػػػدنا ، ككمػػػػا قػػػػاؿ 

   لّ  الثمانيني :   كؿ ىذا بمعنى كاحدلل
كالفعؿ  أنبأل ، كرد متعدِّينا إلى مفعكلو الثاني بالبػاء ، فػي قكلػو تعػالى : 
مىػى اٍلمىبلىً كىػًة فىقىػاؿى أىنًب يػكًني ًبأىٍسػمىاء ىىػػؤيالء  ـٍ عى ػيي َـّ عىرىضى ـى األىٍسػمىاء كيمَّيىػا ثيػ مَّـى آدى  كىعى

ػاًدًقيفى   ـى لى ًُّإف كينػتيـٍ صى انىؾى الى ًعٍمػػ ـي { قىػػاليكٍا سيػٍبحى ًمػػي مٍَّمتىنىػا ًإنَّػػؾى أىنػتى اٍلعى ػػا عى نىػا ًإاٌل مى
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ـي   ًكي ـٍ ِّاٍلحى ـٍ أىقيػؿ لَّكيػ ـٍ قىػاؿى أىلىػ آً ًي ـٍ ًبأىٍسػمى ػا أىنبىػأىىي ـٍ فىمىمَّ آً ًي ـي أىنبًػٍ ييـ ًبأىٍسػمى { قىاؿى يىػا آدى
ػػػػػػا كي  مى ػػػػػػا تيٍبػػػػػػديكفى كى ـي مى ٍيػػػػػػبى السَّػػػػػػمىاكىاًت كىاألىٍرًض كىأىٍعمىػػػػػػ ـي  ى ػػػػػػكفى ًإنِّػػػػػػي أىٍعمىػػػػػػ نػػػػػػتيـٍ تىٍكتيمي

 {ّّ-ُّ{ل البقرة : ّّ 
كقد استعممت الباء في ىذه المكاضع   ألنَّو أريد بيا معنػى مػف معانييػا 
األصػػػػمية كاألساسػػػػية ، كىػػػػك معنػػػػى اإللصػػػػاؽ ، فقػػػػد أيريػػػػد إلصػػػػاؽ فعػػػػؿ اإلنبػػػػاء 
باألسماء ، كىك معنى مناسب لتفسير ىذه ا يات ، إذ المقصكد إلصػاؽ عبلمػة 

ات ، كقد كرد متعدِّينا إلى مفعكلو الثاني بنفسو في مكضػع كاحػد ، لفظية بالمسمي
ػا نىبَّػأىٍت بًػًو كىأىٍظيىػرىهي : ىك قكلو تعالى  ػًديثنا فىمىمَّ ٍذ أىسىرَّ النًَّبيت ًإلىى بىٍعًض أىٍزكىاًجًو حى  كىاً 

ػا نىبَّأىىىػػا بًػػوً  ػػف بىٍعػػضو فىمىمَّ ػػوي كىأىٍعػػرىضى عى ػػرَّؼى بىٍعضى مىٍيػػًو عى ػػٍف أىنبىػػأىؾى ىىػػذىا  المَّػوي عى قىالىػػٍت مى
ل التحريـ :  ًبيري ـي اٍلخى  {ّقىاؿى نىبَّأىًنيى اٍلعىًمي

كمػػا أفَّ اسػػتعماؿ البػػاء كػػاف مناسػػبنا لمقػػاـ ا يػػات السػػابقة ، فػػإفَّ خػػذفيا 
ػػػا لمقػػاـ ىػػذه ا يػػػة ، فقػػد جػػاء فػػػي سػػبب نزكليػػا أفَّ الرسػػػكؿ ،  ىنػػا مناسػػب تمامن

ا لزكجتػػػو حفصػػػة ، رضػػػي اهلل عنيػػػا ، كطمػػػب صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمَّـ ، أسػػػرَّ سػػػر  
منيا أف ال تفشيو ، إاٌل أنَّيا أخبرت بو عا شة ، رضي اهلل عنيا ، فةضب لػذلؾ 
رسكؿ اهلل ، صمى اهلل عميو كسمَّـ ، فحمػؼ أف ال يػدخؿ عمػييفَّ شػيرنا فنزلػت آيػة 

مىٍيػػػًول  أم : أطمػػػع ا هلل نبيػػػو عمػػػى قػػػكؿ التحػػػريـ ، كقكلػػػو تعػػػالى :  كىأىٍظيىػػػرىهي المَّػػػوي عى
   لُ حفصة لعا شةلل 

فقػػػد عجبػػػت حفصػػػة ، رضػػػي اهلل عنيػػػػا ، أنَّػػػو كيػػػؼ عمػػػـ رسػػػػكؿ اهلل ، 
صمى اهلل عميو كسمـ ، كؿ ما أخبرت بو عا شة ، رضي اهلل عنيا ، كىذا المقاـ 
اقتضػػػي أف يتعػػػدل   أنبػػػأل  إلػػػى مفعكلػػػو الثػػػاني بنفسػػػو ، كالتعبيػػػر عػػػف إفشػػػا يا 

 ية   ألنَّو أيريد االحتكاء عميو ، كاستيعابو كمَّو بتفاصيمو .السر بداللة المفعكل
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كأيػػػف مكػػػاف القػػػكؿ بالنصػػػب عمػػػى نػػػزع الخػػػافض ، فيمػػػا يتعمَّػػػؽ بالفعػػػؿ  
ػػػا أيريػػػد   نبَّػػػأل ؟   إذ اختمػػػؼ تعدِّيػػػو إلػػػى الثػػػاني بػػػاختبلؼ الداللػػػة كالمقاصػػػد ، فممَّ

ػا تعالى :  إلصاؽ معناه بالمفعكؿ الثاني تعدَّل إليو بالباء ، كقكلو  قىػاؿى الى يىٍأًتيكيمى
ػػا ًبتىٍأًكيًمػػًول  يكسػػؼ :  قىانًػػًو ًإالَّ نىبٍَّأتيكيمى ػػا أريػػد مػػف ىػػذا المفعػػػكؿ ّٕطىعىػػاـه تيٍرزى { كلمَّ

كٍا لىػف نتػٍؤًمفى  بعضو ، تعدَّل إليو بػ  ًمفل التبعيضية ، كقكلو تعالى   قيؿ الَّ تىٍعتىًذري
ـٍ قىػػٍد نىبَّأىنىػػا المٌػػوي ًمػػفٍ  ـٍ  لىكيػػ ػػا أيريػػد معنػػى المجػػاكزة ، تعػػدَّل  {ْٗل التكبػػة : أىٍخبىاًركي كلمَّ

ـى  ػػٍيًؼ ًإ ٍبراىًىي ػػف ضى ـٍ عى نىبِّػػٍ يي كلػػك  {ُٓل الحجػػر : إليػػو بػػػ عفل ، كقكلػػو تعػػالى :  كى
ًذؼ خافضو ، كىػذا المػراد لػـ يػرد فػي   نبَّػأل ،  أريد اشتماؿ معنى الفعؿ عميو لحي

لنصػػب عمػػى نػػزع الخػػافض السػػماعي ، كلكػػف كرد فػػي القػػرآف الكػػريـ فيمػػا سيػػمَّي ا
ـيل الحجػر  فيما سيمِّي  القياسي كقكلو تعالى :  نىبِّىٍء ًعبىاًدم أىنِّي أىنىا اٍلةىفيكري الرًَّحي

{ كىذا دليؿ عمى أفَّ مػا سيػمِّي المصػدر المػؤكؿ ، ىػك فػي الحقيقػة جممػة ، ْٗ: 
ىٍءل  لػذلؾ لػـ يتعػدَّ إلييػا بحػرؼ كقد أريد ىنا أف تككف ميفسِّرة لداللة الفعػؿ :  نىبِّػ

 الجر .
كىذا دليؿ يتكرر عمى بطبلف القكؿ بالنصػب عمػى نػزع الخػافض   ألفَّ 

 أمَّ خافض كاف ، ال ييؤتى بو إاٌل لحاجة الفعؿ ، أك السياؽ إلى داللتو .
: قاؿ ابف ىشاـ :   كقكؿ جماعة في : دخمتي الػدار  سكن، ك دخل-٘

نَّمػػػا يكػػػكف ظرفنػػػا ، أك المسػػػجد ، أك السػػػكؽ  : إفَّ ىػػػذه المنصػػػكبات ظػػػركؼ ، كا 
مكاني ا ما كػاف مبيما...كالصػكاب أفَّ ىػذه المكاضػع عمػى إسػقاط الجػار تكسػع الل 

 لُ 

كقاؿ ابف عقيؿ :   إذا تقرر أٌف المكػاف المخػتص مػا لػو أقطػار تحكيػو  
، ال ينتصػػب ظرفنػػا ، فػػاعمـ أنَّػػو سػػمع نصػػب كػػؿ مكػػاف مخػػتص مػػع :  دخػػؿل ، 

 سػكفل ، كنصػػب الشػػاـ  مػػع  ذىػػبل ، نحػك: دخمػػتي البيػػت ، كسػػكنتي الػػدار ، ك
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كذىبػػتي الشػػاـ ، كاختمػػؼ النػػاس فػػي ذلػػؾ ، فقيػػؿ : ىػػي منصػػكبة عمػػى الظرفيػػة 
شذكذنا ، كقيؿ : منصكبة عمى إسقاط حرؼ الجر ، كاألصؿ : دخمػتي فػي الػدار 

: منصػكبة  ، فحذؼ حػرؼ الجػر ، فانتصػب الػدار ، نحػك : مػررتي زيػدنا ، كقيػؿ
 لُ  عمى التتشيو بالمفعكؿ بولل

ميػكٍا ىىػػًذًه كجاء في الدر المصكف ، في تفسير قكلو تعػالى :   ٍذ قيٍمنىػا اٍدخي كىاً 
ٍيثي ًشٍ تيـٍ رى ىدان    ىذه : منصػكبة عمػى الظػرؼ : {ٖٓل ابقرة : اٍلقىٍريىةى فىكيميكٍا ًمٍنيىا حى

لػػػؾ أفَّ كػػػؿ ظػػػرؼ مكػػػاف عنػػػد سػػػيبكيو ، كعنػػػد األخفػػػش عمػػػى المفعػػػكؿ بػػػو ، كذ
مختص ال يتعدَّل إليو الفعؿ إاٌل بػػ فيل  تقػكؿ : صػميت فػي المسػجد ، كال تقػكؿ 
: صػػميتي المسػػجد ، إاٌل مػػا اسػػتثني ، كمػػف جممػػة مػػا اسػػتثنى  دخػػؿل ، مػػع كػػؿ 
مكػػاف مخػػتص ، نحػػك : دخمػػتي البيػػت ، كالسػػكؽ ، كىػػذا مػػذىب سػػيبكيو ، كقػػاؿ 

ل  فػي قكلػػؾ : األخفػش : الكاقػع بعػػد : دخمػتي ، م فعػكؿ بػػو كػالكاقع بعػد   ىػػدمتي
ىدمتي البيت ، فمك جاء   دخؿل  مع  ير الظرؼ تعػدَّل بػػ فيل  نحػك : دخمػتي 
في األمر ، كال تقكؿ : دخمتي األمرى ، ككػذا لػك جػاء الظػرؼ المخػتص مػع  يػر  

 لِ   دخؿل تعدَّل بػ فيل إاٌل ما شذلل
مػػػييـ قضػػػية جػػػر الػػػدار مػػػا كػػػاف ينبةػػػي لمنحػػػاة كالمفسػػػريف أف تشػػػكؿ ع

كنصػػبيا ، فمػػف المعمػػكـ أفَّ الخػػافض مػػا اسػػتعمؿ إاٌل إلرادة مػػا دؿ عميػػو ، كقػػد 
بػػػيَّف النحػػػاة لكػػػؿ خػػػافض معانيػػػو األساسػػػية ، كالثانكيػػػة المسػػػتقاة مػػػف السػػػياؽ ، 
فاألصػػؿ فػػي الخػػافض  فػػيل أف يفيػػد معنػػى الػػدخكؿ فػػي الشػػيء ، فقكلنػػا : دخػػؿ 

لػدار مػف جيػة معينػة ، كصػار فػي جكفيػا ، بمعنػى زيده في الدار ، يفيد دخكلػو ا
أفَّ الػػػػػدار أحاطتػػػػػو كاحتضػػػػػنتو ، كىػػػػػذا ىػػػػػك المعنػػػػػى المػػػػػراد مػػػػػف قكلػػػػػو تعػػػػػالى : 

اًلًحيفى   ًتنىا ًإنَّييـ مِّفى الصَّ ـٍ ًفي رىٍحمى ٍمنىاىي  {ٖٔل األنبياء : كىأىٍدخى
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ذا لػػػـ نػػػرد مػػػا دلػػػت عميػػػو   فػػػيل فمػػػف البػػػدييي أف يتطمػػػب ىػػػذا المػػػراد  كا 
، كنصب الدار عمى المفعكلية ، كبو تتسع دا رة الدخكؿ ، كتككف جيػات  حذفيا

ذا دخميػا احتػٌؿ  الدار الخارجية جميعيػا منافػذ لمػدخكؿ ، يػدخؿ مػف أٌييػا شػاء ، كا 
فضػػاءىا الػػداخمي   ليجػػكؿ فييػػا بكػػؿ حريػػة ، كىػػذا ىػػك المعنػػى المػػراد مػػف عػػدـ 

لىػػػٍك أىفَّ أىٍىػػػؿى الٍ  : اسػػػتعماليا فػػػي قكلػػػو تعػػػػالى  ـٍ كى ػػػػٍنيي نيػػػػكٍا كىاتَّقىػػػٍكٍا لىكىفٍَّرنىػػػا عى ًكتىػػػاًب آمى
نَّاًت النًَّعيـً  ـٍ جى ٍمنىاىي ـٍ كىألٍدخى  {ٓٔل الما دة : سىيِّ ىاًتًي

قىالىػػػػٍت ًإفَّ كليػػػػذا نصػػػػبت  القريػػػػةل عمػػػػى المفعكليػػػػة فػػػػي قكلػػػػو تعػػػػالى :  
عىميػػكا أىًعػػزَّةى أى  ميػػكا قىٍريىػػةن أىٍفسىػػديكىىا كىجى ػػذىًلؾى يىٍفعىميكفى اٍلميميػكؾى ًإذىا دىخى كى ل النمػػؿ : ٍىًميىػػا أىًذلَّػػةن كى

{ فقػػػد أريػػػد بداللػػػة المفعكليػػػة أف يسػػػتكعب دخػػػكليـ القريػػػة ، كىكػػػذا إذا دخػػػؿ ّْ
ػا ، كىػذا  الفاتحكف قرية عنكة ، دخمكىا مف كؿ جية ، ثـ جالكا فييا طػكالن كعرضن

ا مف قكلو تعالى :   ميػىك المعنى المراد أيضن ٍذ قيٍمنىا اٍدخي كٍا ىىػػًذًه اٍلقىٍريىػةى فىكيميػكٍا ًمٍنيىػا كىاً 
ٍيثي ًشٍ تيـٍ رى ىدان  { فنصبت  القريةل عمى المفعكلية لتدؿ عمى اتسػاع ٖٓل ابقرة : حى

منافذ الدخكؿ إلييا ، كالخطاب مكجو إلػى بنػي إسػرا يؿ ، كقػد كػانكا اثنتػي عشػرة 
ًقيػػؿى الى :  قبيمػػة ، كليػػذا الةػػرض نصػػبت   القريػػةل عمػػى المفعكليػػة فػػي قكلػػو تعػػ

ٍيثي ًشٍ تيـٍ  كيميكٍا ًمٍنيىا حى  { ُُٔل األعراؼ : لىييـي اٍسكينيكٍا ىىػًذًه اٍلقىٍريىةى كى
فكمػا أيريػد تكسػػيع دا ػرة دخػكليـ إلػػى القريػة   لكثػرة قبػػا ميـ كتعػددىا أيريػػد 
ػػػا تكسػػػيع منػػػازؿ سػػػكناىـ   فعنػػػد اسػػػتعماؿ  فػػػيل كقكلنػػػا : يػػػا بنػػػي إسػػػرا يؿ  أيضن

القرية ، يصبي المعنى : اتخذكا لكـ مساكف داخػؿ القريػة ، كىػذا اسكنكا في ىذه 
المعنى يفسي المجاؿ ألف يقػاؿ مثػؿ ىػذا لجماعػة أخػرل كأخػرل    ألفَّ  القريػةل  
باستعماؿ   فيل  أصبحت ظرفنػا لمػف يريػد السػكف فييػا ، أمَّػا عنػد حػذفيا : كمػا 

كف المعنى : اتخذكا ىذه القرية سيٍكننا لكـ ل يكاٍسكينيكٍا ىىػًذًه اٍلقىٍريىةى قاؿ اهلل تعالى :  
، فبل تككف بمعنػى : اجعمػكا لكػـ فييػا مسػاكف ، إذ أزيمػت عنيػا داللػة الظرفيػة ، 
لكىػا إلػى مسػاكف لكػـ ، أم : كػأفَّ اهلل ، سػبحانو ، ممَّكيػـ  بؿ تكػكف بمعنػى : حكِّ
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ػػؿ الفػػرؽ فػػي المعنػػى ، بػػيف اسػػتعماؿ الخػػافض  كعدمػػو   م مػػا يػػدؿ إيَّاىػػا ، فتأمَّ
 عمى بطبلف القكؿ بالنصب عمى نزع الخافض في ىذه المكاضع كنحكىا .  

ل الػػػػدخاف : : قػػػػاؿ اهلل تعػػػػالى : زوَّج -ٙ ػػػػكرو ًعيفو كٍَّجنىػػػػاىيـ ًبحي ػػػػذىًلؾى كىزى  كى
{ الباء ىنا أفادت معنى اإللصاؽ ، كالمعنى : اقتراف تزكيجيـ بالحكر العيف ْٓ

ة االقتػػػراف إلػػػى درجػػػة أف يشػػػمميما معنػػػا ، فػػػإذا أيريػػػد رفػػػع ىػػػذا التػػػزكي  مػػػف درجػػػ
حذفت الباء ، كقيؿ في الكبلـ : كزكجناىـ الحكر العيف ، كقد احتيجت إلى ىذه 
الداللة في قضية زكاج الرسكؿ ، صمى اهلل عميو كسمـ ، مػف زينػب ، رضػي اهلل 
عنيا ، كلما كاف ىذا الزكاج الةاية منو إبطاؿ عادة التبني ، اقتضػى ىػذا األمػر 

كػػػكف مقصػػػكدنا بذاتػػػو ، ممػػػا يسػػػتكجب تحقيقػػػو بأكسػػػع دالالتػػػو ، كىػػػك داللػػػة أف ي
ػا  المفعكلية ، ككاف يمكف أف يتحقؽ ىذا المعنى بنحػك : زكَّجنػاؾ إيَّاىػا ، لكػف لمَّ
أيريػػد أف يضػػاؼ إلػػى ىػػذا الةػػرض  ػػرض آخػػر ، كىػػك أفَّ ىػػذا الػػزكاج لػػـ يكػػف 

نَّمػػا كػػاف أكالن كآخػػرنا بػػأمر اهلل ، لػػـ  باختيػػار الرسػػكؿ ، صػػمَّى اهلل عميػػو كسػػمَّـ ، كا 
ٍذ تىقيػػػكؿي  كٍَّجنىاكىيىػػػال  قػػػاؿ اهلل سػػػبحانو :  كىاً  يقػػػؿ سػػػبحانو : زكَّجنػػػاؾى إيَّاىػػػا ، بػػػؿ  زى
تيٍخًفػػي ًفػػي  ػػؾى كىاتَّػػًؽ المَّػػوى كى ٍكجى مىٍيػػؾى زى مىٍيػػًو أىٍمًسػػٍؾ عى مىٍيػػًو كىأىٍنعىٍمػػتى عى ـى المَّػػوي عى ًلمَّػػًذم أىٍنعىػػ

ػػا المَّػػوي  ٍنيىػػا  نىٍفًسػػؾى مى ٍيػػده مِّ ػػى زى ػػا قىضى ػػاهي فىمىمَّ ػػؽت أىف تىٍخشى تىٍخشىػػى النَّػػاسى كىالمَّػػوي أىحى ٍبًديػػًو كى مي
ػٍكا  ـٍ ًإذىا قىضى ػرىجه ًفػي أىٍزكىاًج أىٍدًعيىػاً ًي ػٍؤًمًنيفى حى مىى اٍلمي كٍَّجنىاكىيىا ًلكىٍي ال يىكيكفى عى طىرنا زى كى

ٍفعيػػك  كىػػافى أىٍمػػري المَّػػًو مى طىػػرنا كى { فكصػػؿى اليػػاء العا ػػدة إلػػى ّٕل األحزاب : الن ًمػػٍنييفَّ كى
زينب ، رضػي اهلل عنيػا ، بالكػاؼ العا ػد إلػى الرسػكؿ ، صػمَّى اهلل عميػو كسػمَّـ ، 
ليدٌؿ بذلؾ عمى أفَّ ىذا التزكي  قد تكلَّى اهلل أمػره جممػة كاحػدة  ، كبكػؿ مقدماتػو 

َـّ  جميعػػػو   كعناصػػػره ، التػػػي لػػػـ يفصػػػؿ بعضػػػيا عػػػف بعػػػض ، بمعنػػػى : أنَّػػػو قػػػد تػػػ
رادتو .   بتدبير اهلل كأمره كا 

: تقػػدَّـ قػػكؿ سػػيبكيو :    ىػػذا بػػاب الفاعػػؿ الػػذم يتعػػداه فعمػػو سههمَّى -ٚ
ف شػ ت تعػدل الػى  الى مفعكليف ، فػإف شػ ت اقتصػرت عمػى المفعػكؿ األكؿ ، كا 
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ػػػػا  الثػػػػاني ، كمػػػػا تعػػػػدل إلػػػػى األكؿ ، كذلػػػػؾ قكلػػػػؾ : أعطػػػػى عبػػػػد اهلل زيػػػػدنا درىمن
  لُ سميتو بفبلفلل ...كسميتو زيدنا...ك 

ـى كقاؿ أبك حياف في إعراب قكلو تعالى :   ػٍريى ٍيتييىا مى نِّي سىمَّ ل آؿ عمػراف كىاً 
لػى آخػر بحػرؼ ّٔ:  {   كسمَّى : مػف األفعػاؿ التػي تتعػدل إلػى كاحػد بنفسػيا كا 

ثباتػػو ىػػك األصػػؿ ، يقػػكؿ : سػػمَّيتي ابنػػي بزيػػد ، كسػػمَّيتو  الجػػر كيجػػكز حذفػػو ، كا 
 زيدنا ، قاؿ :   

عىٍؿ             كسيمِّيتى كىٍعبنا ًبشىرِّ العظاـ     ككاف أبكؾى ييسىمَّى الجي
 لِ  أم : كسيمِّيتى بكعب ، كيسمَّى بالجعؿ ، كىك باب مقصكر عمى السماعلل

كقػػػاؿ السػػػميف الحمبػػػي :   ك سػػػمَّىل يتعػػػدَّل الثنػػػيف ، أحػػػدىما بنفسػػػو ، 
لػػى ا خػػر بحػػرؼ الجػػر ، كيجػػكز حذفػػو ، تقػػكؿ سػػميت ابنػػي زيػػدنا ، كاألصػػؿ  كا 

 بزيد ، قاؿ الشاعر ، فجمع بيف األصؿ كالفرع  :
عىٍؿ      كسيمِّيتى كىٍعبنا ًبشىرِّ العظاـ     ككاف أبكؾى ييسىمَّى الجي

 لّ  أم : ييسمَّى بالجعؿلل
                                                 

 . ّٕ – ُٕ/ُ، كتحقيؽ بديع :  ّٕ/ُل الكتاب تحقيؽ ىركف :  ُ 

 . َِٕ/ُل البحر المحيط  ِ 

، كالكعػػب : كػػؿ مىفصػػؿ لمعظػػاـ ، ككعػػب اإلنسػػاف :  ُّٖ/ّل الػػدر المصػػكف  ّ 
ػػػؿ : الخنفسػػػاء ، ينظػػػر : لسػػػاف العػػػرب  ىػػػك العظػػػـ الناشػػػز عنػػػد ممتقػػػى السػػػاؽ بالقػػػدـ عى ، كالجي

يػػؿ : إنػػي قػػد ىجػػكتي نفسػػي ببيتػػيف ، كقػػد ضػػممتي  ٕٔ/ُّ،  ُٗٓ/ّ ،   قػػاؿ كىٍعػػب بػػف عيجى
 عمييما ، فمف أصابيما فيك الشاعر ، فقاؿ األخطؿ :

عىٍؿ          ميَّ الجي دى  كسيمِّيتى كىٍعبنا ًبشىرِّ العظاـ     ككاف أبكؾى سى
  -ِْٔفلل طبقػػػػات فحػػػػكؿ الشػػػػعراء ، البػػػػف سػػػػبلَّـ الجمحػػػػي ص فقػػػػاؿ : ىمػػػػا ىػػػػذا

عىيؿ مف بني تةمب ابنة كا ٍؿ ، كلكعب يقكؿ  ّْٔ ، كقاؿ ابف فتيبة :   كعب كعميرة : ابنا جي
 الشاعر: 

ٍؿ        دى عىدى  كسيمِّيتى كىٍعبنا ًبشىرِّ العظاـ     ككاف أبكؾى ييسمَّى الجي
 لقيراد مف أست الجمٍؿللككاف محمؾ مف كا ؿ        مكاف ا    
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ػػػػرِّ   كقكلػػػو :   فجمػػػع بػػػػيف األصػػػؿ كالفػػػرعلل يعنػػػػي الجمػػػع بػػػيف الجر ًبشى
عىػػٍؿل كىػػذ ا سػػيك منػػو   ألفَّ  كىٍعبنػػال ىػػك المفعػػكؿ الثػػاني العظػػاـل كعػػدـ الجر الجي

ل كلػػيس  ًبشىػػرِّ العظػػاـل فػػبل يكػػكف الشػػاعر فػػي ىػػذا البيػػت قػػد جمػػع بػػيف  لػػػ سيمِّيتي
 األصؿ كالفرع          

كديدف المفسريف كديػدف النحػاة ، قػد كثػر مػا أخضػعكا لةػة القػرآف الكػريـ 
كػذب مػا زعمػكه ، بػأنَّيـ قػد لمةة الشعر ، بؿ لضركراتو ، كىذا دليؿ يتكرر عمى 

جعمكا القرآف الكريـ مصػدرىـ األكؿ فػي المةػة ، كلػك صػدقكا لمػا قاسػكا كتػاب اهلل 
بالضػػػركرات الشػػػعرية ، ذلػػػؾ أفَّ ىػػػذا الفعػػػؿ  سػػػمَّىل  لػػػـ يػػػرد فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ 
متعدِّينا إلى مفعكلو الثاني بحرؼ الجر ، بؿ الذم كرد تعدَّيو إليػو بنفسػو ، كقكلػو 

ـي :   تعػػػالى ػػػمَّاكي ـى ىيػػػكى سى ـٍ ًإٍبػػػرىاًىي مَّػػػةى أىبًػػػيكي ػػػرىجو مِّ ـٍ ًفػػػي الػػػدِّيًف ًمػػػٍف حى مىػػػٍيكي ػػػؿى عى عى ػػػا جى مى كى
ـى { كقكلػو تعػالى :  ٖٕل الح  : اٍلميٍسًمميفى ًمف قىٍبػؿي  ػٍريى ٍيتييىا مى نِّػي سىػمَّ ل آؿ عمػراف كىاً 

ل اإل{ كقكلو تعالى :  ّٔ:  ٍمسىًبيبلن ٍيننا ًفييىا تيسىمَّى سى  {ُٖنساف : عى
فػػبل مسػػكِّغ إذف إلدخػػاؿ منصػػكب  سػػمَّىل  الثػػاني فػػي ىػػذه ا يػػات فػػي 
باب النصب عمى نزع الخافض ، لعدـ كجكد أصؿ ىذا البػاب فػي القػرآف الكػريـ 
، فتكػػػػكف األسػػػػماء :  المسػػػػمميفل ، ك مػػػػػريـل ، ك سمسػػػػبيبلل ، مفعػػػػكالت بػػػػو لػػػػػػ 

 النحاة كالمفسركف . سمَّىل  كليست منصكبات عمى نزع الخافض ، كما زعـ 
كٍا ًلػي : : قاؿ اهلل تعػالى   شكر ، ونصح -ٛ ـٍ كىاٍشػكيري كًني أىٍذكيػٍركي  فىػاٍذكيري

كًفل البقرة :  { قاؿ الفراء :   كالعرب ال تكاد تقكؿ : شكرتيؾ ، إنمػا ُِٓكىالى تىٍكفيري

                                                                                                                   

، كالبيت الثاني مف شكاىد سيبكيو كلـ ينسػبو إلػى  ّٓٗ-ّْٗالشعر كالشعراء ص 
، كلػـ أجػد ىػذيف البيتػيف فػي ديػكاف األخطػؿ الػذم رجعػتي  ّْٖ/ُأحد ، ينظر كتاب سيبكيو 

إليو ، كظير لي أنيما في ديكاف األخطؿ بمطبكعات كتحقيؽ األب أنطكف عبد اهلل صالحاني 
 ، كلـ يتيسَّر لي الحصكؿ عمى ىذا الديكاف . ّّٓـ ص ُُٖٗبيركت ، 
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تقػكؿ : شػكرتي لػػؾ ، كنصػحتي لػػؾ ، كال يقكلػكف : نصػحتيؾى ، كربَّمػػا قيمتػا ، قػػاؿ 
 عض الشعراء :ب

 ىـ جمعكا بيٍؤسى كنيٍعمى عميكـي    فيىبٌل شكرتى القكـى إذ لـ تقاتًؿ         
 كقاؿ النابةة :

 لُ  للنصحتي بني عىكؼو فمـ يتقبَّمكا   رسكلي كلـ تنجٍي لدييـ كسا مي      
كقاؿ الزجاجي :   كذلؾ قكلؾ : نصحتي زيػدنا ، كنصػحتي لزيػدو ، كالمعنػى كاحػد  

كقػػػاؿ ابػػف عطيػػػة :   كاشػػكركا لػػػي  لِ قػػػكؿ : شػػكرتي لزيػػػدو ، كشػػكرتيولل ككػػذلؾ ت
كاشكركني ، بمعنى كاحد ، ك ليل  أشػير كأفصػي مػع الشػكر ، كمعنػاه : نعمػي 
كأيادمَّ ، ككذلؾ إذا قمتى : شكرتيؾى : فالمعنى : شكرتي صػنيعؾ ، كذكرتػو...فما 

ػػذؼل ػػذؼ مػػف ذلػػؾ ، فيػػك اختصػػار لداللػػة مػػا بقػػي عمػػى مػػا حي كقػػاؿ أبػػك  لّ  لحي
كجػػاء فػػي الػػدر المصػػكف :   كقػػاؿ  لْ  حيػػاف :   فتقػػكؿ : شػػكرتي لزيػػد صػػنيعولل

بعضػػػػيـ : إذا قمػػػػتى : شػػػػكرتي لزيػػػػد ، فمعنػػػػاه : شػػػػكرتي لزيػػػػد صػػػػنيعو ، فجعمػػػػكه 
متعػػػػدِّينا الثنػػػػيف ، أحػػػػدىما بنفسػػػػو ، كا خػػػػر بحػػػػرؼ الجر...ككػػػػذلؾ إذا قمػػػػتى : 

رتػػو ، فحػػذؼ المضػػاؼ ، فصػػار : شػػكرتؾ ، فػػالمعنى : شػػكرتي صػػنيعؾ ، كذك
لل  لٓ  شكرتيؾى

                                                 

 ، كالبيت في ديكانو :  َٕ/ُل معاني القرآف  ُ 

 نصحتي بني عىكؼو فمـ يتقبَّمكا   كصاتي كلـ تنجٍي لدييـ رسا مي          

 . ِٗينظر : ديكاف النابةة الذبياني ص 

 . ُُٔل كتاب البلمات ص  ِ 

 . ِِٔ/ُيز ل المحرر الكج ّ 

 . ّٕٔ-ّٔٔ/ُل البحر المحيط  ْ 

 . ُْٖ/ِل  ٓ 
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  كشػػػكرى :  (ٔ) كفػػػي المعػػػاجـ  :    الشػػػكر : عرفػػػاف اإلحسػػػاف كنشػػػرهلل
عػػرىؼى اإلحسػػاف فػػأظيرهلل 
كفعمػػتي مػػا  ، عمػػي كشػػكرتي هلل : اعترفػػتي بنعمتػػو لِ 

يجػػػب فعمػػػو مػػػف فعػػػؿ الطاعػػػة ، كتػػػرؾ المعصػػػية ، فػػػػ  الشكر : تصػػػكر النعمػػػة 
   لّ  المسافللبالجناف ، كذكرىا ب

فقػػد أجمعػػت كتػػب النحػػك ، كمػػا مػػرَّ ، ككػػذلؾ كتػػب المعػػاجـ عمػػى جػػكاز 
أف يقػػاؿ : شػػكرتيؾى كشػػكرتي لػػؾ   لػػكركد ىػػذيف الػػكجييف فػػي كػػبلـ العػػرب كفػػي 
ا  عمػى أفَّ : شػكرتي لػؾ ، ىػك األشػير كاألفصػي  الحديث النبكم ، كأجمعكا إيضن

ألفَّ الكاقع عميو حدكث الشكر  لْ ألصؿ  ال ألنَّو لةة التنزيؿ    كلكف ألنَّو ىك ا
نَّمػػا ىػػك مفعػػكؿ بػػو محػػذكؼ ، كالـ  فػػي نحػػك قكلنػػا : شػػكرتي لزيػػد ، لػػيس  زيػػدل كا 

إاٌل  لٓ  زيدل تفيد االختصاص كالممؾ ، أك التمميؾ   نحك : كىبػتي لزيػد دينػارنالل 
ذا إاٌل أفَّ الذم يقابؿ  دينػارنال لػيس  اإلحسػافل بػؿ ذكػره كنشػره ، فالمعادلػة فػي ىػ

التركيب : شكرتي لزيػد إحسػانو ، كمحصػمة معنػاه : أفَّ زيػدنا كىػب لػؾ إحسػانو ، 
كأنتى كىبتى لو كخصَّصتى لو ذكر ىذا اإلحساف كنشػره ، كمفعػكؿ  شػكرل  البيػا 
ما ييحػذؼ لعمكمػو أك لمعمػـ بػو ، كالتقػدير : شػكرتي لزيػد معركفػو ، أك إحسػانو ، 

، كذكػرت ىػذا اإلحسػاف ، كحػدَّثتي بػو  بمعنى : اعترفتي لو بفضؿ إحسانو عميَّ 

                                                 

 . ُُُٗ/ِ، كتيذيب المةة  ْٖٗل العيف لمخميؿ ص  ُ 

 .ُِٖل األفعاؿ البف القكطية ص  ِ 

 . ِّٖ/ِل عمدة الحفاظ :  ّ 

، كالصػػػحاح  ُّْ/ُل ينظػػػر : الزاىػػػر فػػػي معػػػاني كػػػبلـ النػػػاس ألبػػػي بكػػػر بػػػف األنبػػػارم  ْ 
،  ُُٓ/ٖ، كلسػػػػػاف العػػػػػرب  ْٖٖ/ُلنيايػػػػػة فػػػػػي  ريػػػػػب الحػػػػػديث ، كا ٕٓٓلمجػػػػػكىرم ص 

، كتػػاج العػػركس  ّّْ/ّ، كبصػػا ر ذكم التمييػػز لمفيركزآبػػادم  َِّكالمصػػباح المنيػػر ص 
ُِ/ُُٕ . 

 . َِٗ/ُل مةني المبيب :  ٓ 
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  فػإذا حػذفت المفعػكؿ بػو كالػبلـ كقمػت : شػكرتي زيػديا ،  لُ مف أيصاحب كأيجػالس
أكقعتى الشكر عمى  زيدل كاألصؿ كالمػراد كقكعػو عمػى اإلحسػاف   فاألصػؿ إذف 
: شكرتي لؾ ، حتى أدخؿ الكسا ي صيةة : شكرتيؾ ، في لحف العامة ، فقاؿ : 

كقػػػاؿ ابػػػف السػػػكيت :   كتقػػػكؿ : شػػػكرتي لػػػؾ ، فيػػػذه  لِ : شػػػكرتيؾلل   كال يقػػػاؿ 
كجاء في المصباح المنير لمفيػكمي :   كربمػا يتعػدل بنفسػو  لّ  المةة الفصيحةلل

فيقػػػاؿ : شػػػكرتيو ، كأنكػػػره األصػػػمعي فػػػي السػػػعة ، كقػػػاؿ : بابػػػو الشػػػعر ، كقػػػكؿ 
عػف عمػر ، رضػي  الناس في القنكت : نشكرؾى كال نكفرؾى ، لـ يثبت في الركايػة

اهلل عنو ، عمى أفَّ لو كجينا ، كىك االزدكاجلل
 لْ  

كالذم كرد في القرآف الكريـ : جر األكؿ بالبلـ ، كحػذؼ الثػاني ، فقكلػو 
كٍا ًلػػيتعػػالى :   ل تقػػديره : كاشػػكركا لػػي نعمػػي عمػػيكـ ، ىػػذا ىػػك األصػػؿ ، كىاٍشػػكيري

ؿ : شػػكرتيؾ ، بػػؿ الػػذم كرد ، كلػػـ يػػرد مػػا يقابػػ لٓ كبيػػذا التقػػدير فسَّػػرىا الطبػػرم 
كٍا ذكػػػر المفعػػػكؿ بػػػو ، مػػػع حػػػذؼ الجػػػار كالمجػػػركر  ، كقكلػػػو  تعػػػالى :   كىاٍشػػػكيري

ػػػػتى المٌػػػػًول النحؿ :  { كىػػػػي  بمعنػػػػى ا يػػػػة األكلػػػػى نفسػػػػيا كتقػػػػديرىا ، إذ ًُُْنٍعمى
المراد شكر النعـ ، بمعنى ذكرىا كنشرىا بالقمب كالمساف ، كلـ يرد الجمع بينيمػا 

صار عمى أحدىما ، ألفَّ ذكر أحدىما يدؿ عمى ا خر ، كيةنػي عنػو ، بؿ االقت
ـى كىػافى أيمَّػةن  ، كقد اقترنت الـ التمميؾ بالمفعكؿ بػو ، فػي قكلػو تعػالى :  ًإفَّ ًإٍبػرىاًىي

ـٍ يىػػؾي ًمػػفى اٍلميٍشػػًرًكيفى   لىػػ ًنيفنػػا كى ػػاًكرنا الٍنعيًمػػًو اٍجتىبىػػاهي كىىىػػدىاهي ًإلىػػَُِقىاًنتنػػا ًلمٌػػًو حى ى { شى
 {ُُِ-َُِ{ل النحؿ : ًُُِصرىاطو متٍستىًقيـو  

                                                 

 . ُُٓ/ٖ، كلساف العرب  َِّل ينظر : المصباح المنير ص  ُ 

 . َُّ-َُِل ما تمحف فيو العامَّة ص  ِ 

 . ُِٖل إصبلح المنطؽ ص  ّ 

 َِّل ص  ْ 

 . ْٕ/ِل جامع البياف  ٓ 
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مَّا لككنو  كقد تقدَّـ أفَّ مفعكؿ  شكرل  البنا  ما يحذؼ ، إمَّا لمعمـ بو ، كا 
ا ، كقكؿ الشاعر :   عامَّا ، لذلؾ اقتضى ذكره   إذا قصد بو أمرنا خاصَّ

 لُ شكرتي لو يكـ العيكاظ نىكالىو    كلـ أؾي لممعركؼ ثىَـّ كىنيكدا  
ككمػػػػا نقػػػػكؿ نحػػػػف المشػػػػرفيف فػػػػي قاعػػػػة المناقشػػػػة : أشػػػػكر لزمبل ػػػػي المناقشػػػػيف 
حضػػػكرىىـ فػػػي ىػػػذا اليػػػكـ ، كجػػػاز حػػػذؼ الجػػػار كالمجػػػركر ، كأف يقػػػاؿ : أشػػػكر 

 حضكركـ ، ألفَّ ذكر المفعكؿ بو ، يدٌؿ عمييما ، 
ل  ، تقػػدَّـ أفَّ منصػػكب  شػػكرل    ل ، يقػػاؿ فػػي  نصػػيى كمػػا قيػػؿ فػػي   شػػكرى

حذىؼ ، ككذلؾ مفعكؿ   نصيل  الػذم يتعػدَّل إليػو بنفسػو ،  البنػا  مػا  البنا ما يي 
ييحػػذىؼ   ألفَّ مػػراده معمػػكـ ، كىػػك القػػكؿ ، أك النصػػيحة ، كالـ : نصػػحتي لػػؾ ، 
يػتي نصػحي لػو  ىي الـ : شكرتي لؾ نفسيا ، فقكلنا : نصػحتي لػو ، معنػاه : كجَّ

كقػد تقػدَّـ قػكؿ الفػراء  لِ مف دكف  يره ، بمعنى : أخمصتي لو قكلي ، كنصػيحتي
:    كالعرب...إنمػػػا تقػػػكؿ : ... نصػػػحتي لػػػؾ ، كال يقكلػػػكف : نصػػػحتيؾى ، كربَّمػػػا 

 قيمت... قاؿ النابةة :
 لّ  للنصحتي بني عىكؼو فمـ يتقبَّمكا   رسكلي كلـ تنجٍي لدييـ كسا مي     

بِّػكقاؿ الزمخشرم في تفسػير قكلػو تعػالى :   ـٍ ًرسىػاالىًت رى ػيي أيبىمِّةيكيػ ي كىأىنصى
ل األعراؼ :  ػػػػػكفى ػػػػػا الى تىٍعمىمي ـي ًمػػػػػفى المٌػػػػػًو مى ـٍ كىأىٍعمىػػػػػ   يقػػػػػاؿ : نصػػػػػحتو ،  : {ِٔلىكيػػػػػ

كنصحتي لو ، كفي زيادة البلـ مبالةػة ، كداللػة عمػى إمحػاض النصػيحة ، كأنَّيػا 
كقعٍت خالصة لممنصكح ، مقصكدنا بيا جانبو ال  ير ، فػرب نصػيحة ينتفػع بيػا 

                                                 

، كلػـ  ُِٓل ينظر : ريب القرآف الكػريـ  فػي لةػات العػرب ، ألبػي حيػاف األندلسػي ص  ُ 
 أجد ىذا البيت في كتب النحك ، كلـ أقؼ عمى قا مو .

أللفػػػاظ ، كعمػػػدة الحفػػاظ فػػػي تفسػػير أشػػػرؼ ا َّٗل ينظػػر : األفعػػػاؿ البػػف القكطيػػػة ص  ِ 
 . ّٔ/ٓ، كبصا ر ذكم التمييز  ُّٖ/ْ

 . َٕ/ُل معاني القرآف  ّ 
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كالحقيقة أفَّ الـ  لول  حرؼ جر أصمي ،  لُ عيف جميعنالل الناصي ، فيقصد النف
كمػػػػا ذكػػػػره الزمخشػػػػرم ىػػػػك شػػػػرح لػػػػداللتيا التػػػػي ذكرناىػػػػا ، كىػػػػي إفادتيػػػػا معنػػػػى 
تخصػػيص النصػػي لممنصػػكح ، كاإلخػػبلص لػػو فػػي القػػكؿ كالنصػػيحة ، كمػػا شػػاع 
فػي كتػب النحػك ، مػف أفَّ  نصػيل يتعػدَّل إلػى مفعكلػو بحػرؼ الجػر، دفػع النحػاة 

مفسريف إلى الظف بأفَّ البلـ زا دة ، كأفَّ االسـ المجركر ىذا مفعكؿ بو ، كأنَّػو كال
نَّمػا مفعػكؿ  نصػيل  فػي الحقيقػة محػذكؼ ،  ىك الذم كقع عميو فعؿ الفاعؿ ، كا 
كىػك الػػذم مػرَّ تقػػديره ، كالشػرح الػػذم ذكػره الزمخشػػرم ليػذه الصػػيةة  ، كػاف فػػي 

: نصػػػحتي لػػػو ، كىػػػك معنػػػى إخػػػبلص   ايػػػة الدقٌػػػة ، فيػػػذا ىػػػك المػػػراد مػػػف قكلنػػػا
النصػػي لممنصػػكح مػػف دكف  يػػره ، حتػػى مػػف دكف الناصػػي ، ممػػا يػػدؿ عمػػى أفَّ 

 الـ  لول جيء بيا لمةرض الذم بيٌَّناه .
كمػػػا ذكرتػػػو المعػػػاجـ مكافػػػؽ لمػػػا تقػػػدَّـ ذكػػػره ، جػػػاء فػػػي تيػػػذيب المةػػػة  

لل ا ، أم : أخمصػػتي كصػػدقتي  لِ لؤلزىػػرم :   كقػػد نصػػحتي لػػو نصػػيحتي نصػػكحن
لػػو النصػػيحة ، فمفعػػكؿ  نصػػيل  الػػذم ىػػك  نصػػيحتيل  يحػػذؼ لمعمػػـ بػػو ، أك 
لعمكمػػو ، كيجػػب ذكػػره إذا دؿ عمػػى  يػػر النصػػيحة كالقػػكؿ ، نحػػك :    نصػػحتي 

  لّ لو الكدَّ ، أم : أخمصتولل 
كصػػفكة مػػا تقػػدَّـ أفَّ كتػػب النحػػك كالمةػػة حػػيف أجمعػػت عمػػى أفَّ صػػيةة : 

ػػػا أنَّيػػا لةػػػة التنزيػػػؿ  ،  نصػػحتي لػػػو ، أفصػػي مػػػف : نصػػػحتيو ، لػػيس السػػػبب أيضن
كلكف ألنَّيا مكافقة لممعنى المراد ، كقد كجدتي الزمخشرم أحسف مف فسَّر مدلكؿ 
ىذه الصيةة ، كقد مرَّ قكلو فييا ، الذم استنتجنا منو بأفَّ البلـ فػي   لػول  تفيػد 

معنػى معنى االختصاص   كليذا ، كما ذكر ، دلَّت عمى إمحػاض النصػيحة ، ب
                                                 

 . ُُُ/ِل الكشاؼ  ُ 

 . ِٖٔ/ُْ، كينظر : لساف العرب  ّْٖٓ/ْل  ِ 

 . ُٕٓل مفردات القرآف لمرا ب األصبياني ص  ّ 
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: أنَّيػػا كقعػػت خالصػػة لممنصػػكح لػػو ، مقصػػكدنا بيػػا جانبػػو فحسػػب ، كأفَّ المػػتكمـ 
ليست لو أية مصمحة فييا ، فيذا المدلكؿ ليذه الصػيةة يكجػب أف يكػكف معناىػا 
كتقديرىا : نصحتي لو نصيحتي ، أم : أخمصتيا لو ، كقد اكتسبت ىػذه الداللػة 

 حي ىذه الداللة . مف الـ   لول  فعند حذفيا كنصب االسـ تمَّ 
لػػػػذلؾ أجمعػػػػت كتػػػػب المعػػػػاجـ عمػػػػى أفَّ األصػػػػي كاألفصػػػػي أف يقػػػػاؿ : 

أمَّا : نصحتو ، فيك انحراؼ عف األصؿ ، كالمعنى المراد ، ففي  لُ نصحتي لو 
قكلنػػا مػػثبلن ، نصػػحتي زيػػدنا ، لػػيس المػػراد إيقػػاع حػػدكث النصػػي عمػػى   زيػػدنال بػػؿ 

: نصػػػحتي زيػػػدنا نصػػػيحتي ، فكقػػػػع  عمػػػى النصػػػيحة المحذكفػػػة ، فيكػػػكف التقػػػدير 
 زيدنال مكقع النصيحة ، التي كقعت فػي التقػدير بػدؿ اشػتماؿ منػو ، كليػذا أدخػؿ 
...كقد  ػػػة ، فقػػػاؿ :   كال يقػػػاؿ : نصػػػحتيؾى الكسػػػا ي : نصػػػحتيؾ ، فػػػي لحػػػف العامَّ

ـٍ نيٍصػًحي ًإٍف : نصي فبلف لفبلف...ىذا كػبلـ العرب...قػاؿ اهلل تعػالى   كىالى يىػنفىعيكي
ل  ىكد : أى  ـٍ يى لىكي كقاؿ ابف السػكيت :   كتقػكؿ : نصػحتي  لِ){للّْرىدتت أىٍف أىنصى

 لّ  لؾ...فيذه المةة الفصيحةلل
َوَصدََّها َمها َكاَنهت تَّْعُبهُد ِمهن ُدوِن المَّهِه ِإنََّ ها ): قاؿ اهلل تعالى : صّد -ٜ

لػى مفعكلػو الثػاني بنفسػو لػـ يتعػدَّ  صػدَّل  إ {ٖٗ(بالنمل : َكاَنْت ِمن َقْوٍم َكاِفِرينَ 
، إاٌل فػػي ىػػذا المكضػػع ، كقػػد جػػاء فػػي إعػػراب  مػػال ىنػػا ، بأنَّيػػا منصػػكبة عمػػى 

كردَّ أبػػك  لْ نػزع الخػػافض ، كالتقػدير : كصػػدَّىا عػف مػػا كانػت تعبػػد مػف دكف اهلل 
حيػػػاف األندلسػػػي ، كتبعػػػو السػػػميف الحمبػػػي كجػػػو النصػػػب عمػػػى نػػػزع الخػػػافض ، 

 إاٌل في ضركرة الشعر ، كقكؿ الشاعر : ككصفو بأنَّو ضعيؼ ال يجكز 
                                                 

 . ٖٗ/ٕ، كتاج العركس  ِٖٔ/ُْ، كلساف العرب  َٕٔل ينظر : الصحاح ص  ُ 

 . َُّ-َُِالعامَّة ص ل ما تمحف فيو  ِ 

 . ُِٖل إصبلح المنطؽ ص ّ 

 . ُٖٔ/ٖ، كالدر المصكف  َُّ/ٕل ينظر : البحر المحيط  ْ 
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ـي       تمركف الديار كلـ تعيكجكا   كبلميكـ عميَّ إذنا حرا
 لُ  

ذلػػؾ أفَّ األفعػػاؿ التػػي جػػاز فييػػا نصػػب االسػػـ عمػػى نػػزع الخػػافض بػػاطِّراد ، مػػف 
دكف كصفو بالضعؼ كالشذكذ ، لـ يتفؽ عمى جميعيػا  النحػاة كالمفسػركف ، فقػد 

كؿ أفَّ جميكر النحاة عددكا ىذه األفعاؿ ، كجعمكا مف بينيػا تقدَّـ في المبحث األ
ػػا أبػػك حيػػاف فقػػد قصػػرىا عمػػى سػػبعة أفعػػاؿ  ، فقػػاؿ :   كىػػي مقصػػكرة   صػػدَّل أمَّ
عمػػػػى السػػػػماع ، كىػػػػي : اختػػػػار ، كاسػػػػتةفر ، كأمػػػػر ، ككنَّػػػػى ، كدعػػػػا ، كزكَّج ، 

 أم : لـ يجعؿ مف بينيا   صدَّل . لِ كصدَّؽ لل 
ذكػره أفَّ جميػكر النحػاة كالمفسػريف ، قػد اتفقػكا عمػى جػكاز  تبيَّف مما مػر

إعراب   مال في ا ية المذككرة منصكبة عمى نزع الخافض ، كالتقػدير عنػدىـ : 
صدَّىا عمَّا كانػت تعبػد ، إاٌل أنِّػي لػـ أجػد أحػدنا مػنيـ مػف أشػار إلػى سػٌر العػدكؿ 

                                                 

ىػػػػل  ينظػػػر : ُُْل البيػػػت لمشػػػاعر األمػػػكم المعػػػركؼ جريػػػر بػػػف عطيػػػة الخطفػػػي  ت :  ُ 
عػراب القػرآف لمنحػاس ص  ِْٖالشعر كالشػعراء البػف قتيبػة ص  ، كمشػكؿ إعػراب  َُٕ، كا 

، كالبياف  ِِٔ/ْ، كالمحرر الكجيز البف عطية  ّٕٓ/ّ، كالكشاؼ  ُْٗ/ِمقيسي القرآف ل
، كمةنػػػي المبيػػػب  َِّ، كرصػػػؼ المبػػػاني لممػػػالقي ص  ِِِ/ِفػػػي  ريػػػب إعػػػراب القػػػرآف 

، كالييػػت فػػػي  ِِٕ/ّ،  كاألشػػباه كالنظػػا ر لمسػػيكطي  ّٖٓ/ُ، كشػػرح ابػػف عقيػػؿ  َُِ/ُ
 الديكاف : 

ـي   أتمضكفى                       يَّا        كبلميكـ عميَّ إذنا حرا  الرسكـى كال تيحى

، كديػكاف جريػر ،  ُِٓينظر : شػرح ديػكاف جريػر ، تػأليؼ إسػماعيؿ عبػد اهلل الصػاكم ص  
، فالبيت في ديكانو ال شػاىد فيػو ، كقػاؿ العينػي :  ّٕٕاعتنى بو كشرحو حمدك طماس ص 

األخفػش األصػةر ، يقػكؿ : حػدثني محمػد   كقاؿ النحاس : سمعتي عميَّ بف سػميماف ، يعنػي 
بػػف يزيػػد ، يعنػػي الميػػرد ، قػػاؿ : حػػدثني عمػػار بػػف بػػبلؿ بػػف جريػػر ، قػػاؿ : إنَّمػػا قػػاؿ جػػدِّم : 

ٍرتيـٍ بالػػػػػػػػػػػػػديار ، فعمػػػػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػػػػذا فػػػػػػػػػػػػػبل شػػػػػػػػػػػػػاىد فيػػػػػػػػػػػػػولل المقاصػػػػػػػػػػػػػد النحكيػػػػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػػػػرى                                ِّٕ/ِمى
 . 

  َّٓ/ْل البحر المحيط  ِ 
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مػػع ىػػذا   عػػف اسػػتعماؿ  عػػفل إلػػى النصػػب ، عمػػى الػػر ـ مػػف اسػػتعماؿ  عػػفل
الفعػؿ فػي المكاضػع األخػرل ، فقػد اسػػتعمؿ  عػفل التػي تفيػد معنػى المجػاكزة مػػع  
 صدَّل في مكاضع كثيرة ، كأكثر مػا اسػتعممت فػي الصػد عػف سػبيؿ اهلل ، كقكلػو 

بلىالن بىًعيدناتعالى :   متكٍا ضى دتكٍا عىف سىًبيًؿ الٌمًو قىٍد ضى كٍا كىصى ل النساء : ًإفَّ الًَّذيفى كىفىري
ػػػا ىػػػك حػػػؽ ، ُٕٔ { كفػػػي جميػػػع ىػػػذه المكاضػػػع لػػػـ تسػػػتعمؿ إاٌل فػػػي الصػػػد عمَّ

كالصػػد عػػف اليػػدل ، أك المسػػجد الحػػراـ ، أك ذكػػر اهلل ، أك الصػػبلة ، أك آيػػات 
اهلل   ذلؾ أفَّ ديف اهلل ، كما كاف في معناه ، ال يمكف صػدته بالكامػؿ ، أك إلةػاء 

إليػو بصػمة ىػك أمػر اهلل ، قضػى  حقيقتو ، أك محقو   ألفَّ سبيؿ اهلل ، كما يمػت
كجػػػكده   لػػػ بٌل يكػػػكف لمنػػػاس عمػػػى اهلل حجػػػة يػػػكـ القيامػػػة ، ككػػػؿ مػػػا يسػػػتطيع أف 
ػا قكلػو  يفعمو الطكا يت ، كالشياطيف ، كأتباعيـ ، ىك أف يميمػكا النػاس عنػو ، أمَّ

دَّىىا مىا كىانىت تٍَّعبيدي ًمف ديكًف المًَّو ًإنَّيىا كىانىػٍت ًمػف قىػتعالى :   ل النمػؿ ٍكـو كىاًفًريفى كىصى
{ فمػػػيس المػػػراد منػػػو صػػػدَّىا عػػػف طريػػػؽ إشػػػراكيا ، بػػػؿ تركيػػػا ىػػػي كقكميػػػا ّْ: 

اإلشراؾ كٌمو ، كقمعو مف جذكره  ، كعدـ العكدة إليو ، كدخكليا في ديػف التكحيػد 
، كالتعبير عف ىذه الداللة ، اقتضى جعؿ ما كانت تعبد مف دكف اهلل مفعكالن بػو 

ه العبػػػادة برمتيػػػا ، كلػػػـ تسػػػتعمؿ  عػػػفل  فػػػي الصػػػد عػػػف ، ليسػػػتكعب الصػػػٌد ىػػػذ
ٍثمينىػػػا الضػػػبلؿ ، إاٌل عػػػف لسػػػاف أىمػػػو ، كقكلػػػو تعػػػالى :   ػػػره مِّ قىػػػاليكٍا ًإٍف أىنػػػتيـٍ ًإالَّ بىشى

ل  ابػػراىيـ :  بًػيفو ػػٍمطىافو مت نىػا فىٍأتيكنىػا ًبسي ػػا كىػافى يىٍعبيػػدي آبىآؤي ػدتكنىا عىمَّ { َُتيًريػديكفى أىف تىصي
فل  ألفَّ  المشػػركيف نظػػركا إلػػى ديػػف آبػػا يـ أنَّػػو ديػػف الحػػؽ ، كمػػا فاسػػتعممت  عػػ

أفَّ اسػػتعماليا مػػف جيػػة أخػػػرل يكافػػؽ مػػا أرادكه ، مػػػف أفَّ رسػػؿ اهلل يسػػعكف إلػػػى 
 يميمكف عف ممة آبا يـ كأجدادىـ  جعميـ

ػػػػا كىانىػػػػت تٍَّعبيػػػػدي  ل فػػػػالمعربكف كالمفسػػػػركف حػػػػيف أعربػػػػكا قكلػػػػو تعػػػػالى :  مى
خافض ، ساككا بيف عدـ استعماؿ  عفل  فػي ىػذا المكضػع منصكبنا عمى نزع ال

، كبػػيف اسػػتعماليا فػػي المكاضػػع األخػػرل ،  كاالدعػػاء بتسػػاكم التعبيػػريف ، يعنػػي 
االدعاء بإلةاء الجانب الببل ي ، الػذم  ييعىػدت  سػٌر اإلعجػاز فػي القػرآف الكػريـ ، 
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ف العظػػػػيـ مػػػػا إذ مػػػػف المعمػػػػكـ لػػػػدل كػػػػؿ عممػػػػاء المةػػػػة كالببل ػػػػة ، أفَّ ىػػػػذا القػػػػرآ
 استعمؿ حرفنا ما في مكضع ، كتركو في مكضع ، إاٌل لكجو مف كجكه الببل ة . 

{ الَّههِذيَن ِإَذا َٔوْيههٌل لِّْمُمَطفِِّفههيَن ب):  قههال ات تعههالى: كههال ، ووزن -ٓٔ
َزُنهوُهْم ُيْخِسهُروَن(بٕاْكتَاُلوْا َعَمى النَّاِس َيْسَتْوُفوَن ب َذا َكهاُلوُهْم َأو وَّ المطفين { َواِ 

أجمعت كتب المعاني كاإلعراب كالتفسير ، عمى أفَّ الضمير  ىـل في  {ٖ-ٔ: 
نيػػكىيـٍ :   ـٍ أىك كَّزى ػػاليكىي ل ىػػك فػػي األصػػي كاألشػػير منصػػكب عمػػى نػػزع الخػػافض ، كى

كالتقػدير عنػدىـ : كػالكا ليػـ ، أك كزنػكا ليػـ ، اسػتنادنا إلػى أفَّ  : كمتػو ككزنتػػو  ، 
ا كما ىػك ظػاىر  لُ ت لو ككزنت لو في المةة ، ىك بمعنى : كم كقد أجمعكا إيضن

مػػػػف ا يػػػػػة عمػػػػػى أفَّ المعنػػػػى : أفَّ ىػػػػػؤالء المطففػػػػػيف ، إذا اكتػػػػالكا عمػػػػػى النػػػػػاس 
يسػػػتكفكف ، أم : أخػػػذكا مػػػا ليػػػـ مػػػف حػػػؽ عمػػػى مػػػف اشػػػتركا مػػػنيـ ، مػػػف الكيػػػؿ 

ا ليـ كالكزف كافرنا حسبما يريدكف ، لكنَّيـ إذا كالكىـ ، أك كزنكىـ ، بمعنى : باعك 
أنقصكا ليـ الكيؿ كالكزف ، كقكلؾ : يأخذ حقَّو مف الناس تام ػا ، كيعطػييـ حقَّيػـ 

ا ، كىي عبارة شا عة في الذـ   لِ ناقصن
يبػػدك أفَّ القػػكؿ بالنصػػب عمػػى نػػزع الخػػافض قػػد أعمػػى بصػػا ر ا خػػذيف 

ا ، بو ، ذلؾ أفَّ مف المعمكـ لدل جميع النحاة كالمفسريف كالمعربيف  قديمنا كحديثن 
ػػػػػا ، مػػػػػف أجػػػػػؿ أنَّػػػػػو خػػػػػافض   ألفَّ ىػػػػػذا  أفَّ القػػػػػرآف الكػػػػػريـ مػػػػػا اسػػػػػتعمؿ خافضن

                                                 

، كمعػػاني  ِٕٖ، كمجػػاز القػػرآف ألبػػي عبيػػدة ص ُّْ/ّعػػاني القػػرآف لمفػػراء ل ينظػػر : م ُ 
،كمعػػػاني القػػػرآف  ُٗٓ، كتفسػػػير  ريػػػب القػػػرآف البػػػف قتيبػػػة ص  َّٕالقػػػرآف لؤلخفػػػش ص 

عرابػػو لمزجػػاج  عػػراب القػػرآف لمنحػػاس ص  َِّ/ّكا  ، كنزىػػة القمػػكب فػػي  ُِٖٖ-ُِٕٖ، كا 
،  ّّٖ/ُديػػػػػكاف األدب لمفػػػػػارابي ، ك  ُّٖتفسػػػػػير  ريػػػػػب القػػػػػرآف العزيػػػػػز لمسجسػػػػػتاني ص 

، كالبيػػػػاف فػػػػي  ريػػػػب  َٕٕ-َٕٔ/ْ، كالكشػػػػاؼ  ِّٔ/ِكمشػػػػكؿ إعػػػػراب القػػػػرآف لمقيسػػػػي 
، كالبحػػػر المحػػػيط لؤلندلسػػػي  ْْٗ/ِ، كالتبيػػػاف فػػػي إعػػػراب القػػػرآف  ََٓ/ِإعػػػراب القػػػرآف 

 . َُٕ/َّ، كالتحرير كالتنكير  ٕٓٓ/ُٓ، كركح المعاني لآللكسي  ُْٔ/ٖ

 . ِٕٓ/ُٓالمعاني لآللكسي  ل ينظر : ركح ِ 
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المصطمي جاء مف أفَّ المتكمـ يخفض حنكو األسفؿ ، عنػد النطػؽ بالكسػرة ، أك 
فيك إذف ال عبلقة لو بالمعنى  لُ تنكيف الكسر الذم يمحؽ آخر االسـ المخفكض
الكريـ اسػتعمؿ الخػافض بعػد الفعػؿ البتة ، ال مف قريب ، كال مف بعيد ، كالقرآف 

لداللتو ، ال لمفظو ، كالدليؿ عمى ذلؾ أفَّ ىذا الخافض ليس كاحدنا ، بؿ يختمػؼ 
باختبلؼ الفعؿ ، بؿ كثيرنا ما يكػكف الخػافض الػذم اشػتير اقترانػو بفعػؿ معػيَّف ، 
ا آخر مع الفعؿ نفسو إذا احتاج السياؽ إلػى داللتػو ، فعمػى  قد يستبدؿ بو خافضن

 ـ مػػف إجمػػاع النحػػاة كالمفسػػريف عمػػى ىػػذه القضػػية ، إاٌل أنِّػػي لػػـ أجػػد أحػػدنا الػػر 
منيـ مف تطػرَّؽ إلػى داللػة الـ  ليػـل فػي التقػدير الػذم قػدركا كفسَّػركا بػو ا يػة : 
كػػالكا ليػػػـ ، أك كزنػػػكا ليػػـ ، بػػػؿ  فمػػػكا عنيػػا جميعنػػػا ، كسػػػاككا بػػيف ذكرىػػػا كعػػػدـ 

ككزنػػػكىـ ، ىػػػك بمعنػػػى  :  كػػػالكا ليػػػـ  ، ذكرىػػػا ، كاتفقػػػكا عمػػػى أفَّ : كػػػالكىـ  ، 
ككزنكا ليـ ، بؿ األنكى مف ذلؾ أنَّيـ جعمكا  الصيةتيف األخيرتيف ، أم : المتيف 
بالبلـ  ىػك األصػؿ كاألصػي كاألفصػي ، كالحقيقػة الناصػعة التػي ال لػبس فييػا ، 
يا ىك أفَّ الـ  ليػـل فػي التقػديريف : كػالكا ليػـ ، ككزنػكا ليػـ ، ىػي الـ  لػيل نفسػ

كٍا ًليفػػػي قكلػػػو تعػػػالى :   { كالـ  لكػػػـل فػػػي قكلػػػو تعػػػالى : ُِٓل البقػػػرة : كىاٍشػػػكيري
ل األعػػراؼ :   ـٍ ػػيي لىكي لفظنػػا كداللػػة ، لفظيػػا كداللتيػػا فػػي االختصػػاص  {ِٔكىأىنصى

الػػػذم جػػػاء منػػػو معنػػػى اإلخػػػبلص ، فإجمػػػاع النحػػػاة كالمعػػػربيف كالمفسػػػريف عمػػػى 
ذىا كىاليكىيـٍ جعؿ قكلو تعالى :  ذا كػالكا ليػـ أك   كىاً  ل بمعنػى : كا  كفى ـٍ ييٍخًسري نيكىي أىك كَّزى

كزنكا ليػـ ، مخػالؼ لممعنػى المػراد مػف ا يػة كتفسػيرىا   ألنَّػو لػيس المقصػكد أفَّ 
ػػا ، كىػػك  المطففػػيف أخمصػػكا الكيػػؿ كالػػكزف لمنػػاس ، بػػؿ المقصػػكد ضػػد ذلػػؾ تمامن

ك ، كاإلعػػػراب ، أنَّيػػػـ  شػػػكىـ فػػػي الكيػػػؿ كالػػػكزف ، فكيػػػؼ تسػػػنَّى ألسػػػاطيف النحػػػ
كالتقسػػير ، أف يسػػاككا بػػيف التعبيػػريف ، كالتعبيػػراف متضػػادَّاف ؟ إفَّ الػػذم أسػػقطيـ 

 في ىذا المأخذ ، قكليـ بالنصب عمى نزع الخافض .

                                                 

 . ّٗل ينظر : اإليضاح في عمؿ النحك لمزجاج ص  ُ 



 

 
89 

َيهها َأيإَ هها الَّههِذيَن آَمُنههوْا ِإَذا ُقْمههُتْم ِإَلههى مسههح : قههال ات تعههالى : ) -ٔٔ
الِة فاْغِسُموْا ُوُجوَهُكْم َوأَ  ْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمرَاِفِق َواْمَسهُحوْا ِبُرُؤوِسهُكْم َوَأْرُجَمُكهْم ِإَلهى الصَّ

قاؿ أبك حياف األندلسي :   كاختمفكا في مدلكؿ الباء ىنػا { ٙ(بالمائدة : اْلَكْعَبينِ 
، فقيػػػػؿ : إنَّيػػػػا لئللصػػػػاؽ...كقيؿ البػػػػاء لمتبعيض...كقيػػػػؿ البػػػػاء زا ػػػػدة... كحكػػػػى 

ذىب النحاة كالمفسػركف إلػى  لُ  سو في معنى كاحدللسيبكيو...مسحتي رأسو كبرأ
القػػكؿ بػػأفَّ الجػػر كالنصػػب معنيييمػػا كاحػػػد ، كقػػد كثػػر مػػا أكػػدكا ىػػذا المػػػذىب ، 
كصرحكا بو كالصحيي ، كمػا ىػك ظػاىر مػف سػياؽ ا يػة ، أفَّ البػاء لئللصػاؽ ، 
حتػػى إنَّػػو يترتػػػب عميػػو حكػػـ ، كىػػػك أف يمػػٌس ىػػذا المسػػػي الػػرأس ، ال أف يكػػػكف 

رد لمػػػس لشػػػعره ، فالبػػػاء حػػػددٍت فقػػػط  ػػػرض إلصػػػاؽ المسػػػي بػػػالرأس ، كال مجػػػ
عبلقة ليا بمساحة الممسكح منو ، لػذا جػاز أف يكػكف المسػي لجميػع الػرأس ، أك 
لجػػػزء منػػػو ، إاٌل أنَّػػػو يتعػػػيَّف أف يكػػػكف المسػػػي لجميػػػع الػػػرأس عنػػػد حػػػذؼ البػػػاء ، 

تكػكف عند ػذ منصػكبة  كقكلنا في الكبلـ : كامسحكا رؤكسكـ    ألفَّ   رؤكسػكـل 
عمى المفعكلية ، كيككف المعنى بيا أف يستكعب المسي  رؤكسػكـل ممػا يقتضػي 
شمكؿ الرأس جميعو بفعؿ المسي ، فالفرؽ بيف الجر كالنصػب جمػي ككبيػر ، مػا 
كػػػاف ينبةػػػي لمنحػػػاة كالمفسػػػريف أف يسػػػاككا بينيمػػػا ، كجػػػاء فػػػي الًسػػػٌنة النبكيػػػة أٌف 

د مسي رأسو كٌمو ، كىذا يػدٌؿ عمػى أٌف مسػي جػزء الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ق
 مف الرأس فرض ، كمسحو كٌمو سنَّة .

: قػػاؿ المػػرادم :    فقػػد جػػاء : ىػػديتي زيػػدنا إلػػى الطريػػًؽ ، هههدى -ٕٔ
فيككف  الطريؽىل ، في حاؿ النصب ، منصػكبنا عمػى نػزع الخػافض ل ِ كالطريؽىلل

ـ ، أك بػػ إلىل كقكلػو تعػالى ، كقاؿ الزمخشرم :   ىدل : أصمو أف يتعدَّل بػالبل
ـي :  نَّػػؾى لىتىٍيػػًدم ًإلىػػى ًصػػرىاطو  {ٗل اإلسػػراء :  فَّ ىىػػػذىا اٍلقيػػٍرآفى ًيٍيػػًدم ًلمَّتًػػي ًىػػيى أىٍقكى  كىاً 

                                                 

 . ّٗٔ/ّ، كينظر : الدر المصكف  َٗٔ/ّل البحر المحيط  ُ 

 .ّْٗل شرح التسييؿ ص  ِ 
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{ فعكمؿ معاممة   اختارل في قكلو تعالى  كىاٍختىارى ميكسىػى ِٓل الشكرل : متٍستىًقيـو 
ػػػبلن لًِّميقىاًتنىػػػا ػػػٍبًعيفى رىجي ػػػوي سى كمثػػػؿ ىػػػذا قػػػاؿ أبػػػك حيػػػاف لُ){للُٓٓل   األعػػػراؼ قىٍكمى

َـّ يتسػع فيػو   فيحػذؼ الحػرؼ   فيتعػدَّل بنفسػو  لِ األندلسي كتمميذه الحمبي :   ث
ـى ، فأصػػػؿ :   ػػػرىاطى الميسػػػتىًقي { اىػػػدنا لمصػػػراط ، أك : إلػػػى ٔل الفاتحة : اىًدنىػػػػػػػا الصِّ

للل ًذؼى  لّ  الصراط ، ثـ حي
ػػرىاطى يف نصػػب  فقػػد سػػاكل النحػػاة كالمفسػػركف بػػ ل كبػػيف جػػره بػػالبلـ ، الصِّ

كجػػػػره بػػػػػ إلىل  فػػػػي ا يػػػػات الػػػػثبلث   اسػػػػتنادنا إلػػػػى القػػػػكؿ بالنصػػػػب عمػػػػى نػػػػزع 
الخافض ، كىذا مأخذ كبير ، إذ ال يعقؿ ، كال يصي أف تتساكل دالالت ا يات 
القرآنيػػػػة ، كتراكيبيػػػػا مختمفػػػػة ، كلكػػػػكف   إلػػػػىل  أطػػػػكؿ بنػػػػاءن مػػػػف الػػػػبلـ   فػػػػإفَّ 

نَّػػؾى لىتىٍيػػًدم ًإلىػػى ًصػػرىاطو متٍستىًقيـو ا فػػي قكلػػو تعػػالى : اسػػتعمالي { ِٓل الشػػكرل :  كىاً 
يػػػػػػدؿ عمػػػػػػى أفَّ طريػػػػػػؽ اليدايػػػػػػة طكيػػػػػػؿ ، كػػػػػػأفَّ اهلل ، سػػػػػػبحانو يخاطػػػػػػب حبيبػػػػػػو 
المصػػػطفى : يػػػا محمػػػد إنَّػػػؾ لتيػػػدم النػػػاس إلػػػى اإلسػػػبلـ بتبميػػػ  دؤكب ، كجيػػػد 

ىىػػػػذىا اٍلقيػػػٍرآفى ًيٍيػػػًدم ًلمَّتًػػػي ًىػػػيى   إفَّ طكيػػػؿ ، كباسػػػتعماؿ الػػػبلـ فػػػي قكلػػػو تعػػػالى : 
ـي  يكػػػكف المعنػػػى : أفَّ ىػػػذا القػػػرآف ييػػػدم النػػػاس إلػػػى مػػػا ىػػػك  {ٗل اإلسػػػراء : أىٍقكى

أفضػػؿ كأقػػـك ، بأقصػػر الطػػرؽ ، كأيسػػر السػػبؿ ، كاهلل ، سػػبحانو كتعػػالى ، كمػػا 
  ألنَّػو كرد في الحديث النبكم ،، يعممنا أنَّو إذا سألناه ، أف نسألو أعمى المنػازؿ 

، تعػػالى ذكػػره ، كػػريـ ، فػػنحف ال نسػػألو أف ييػػدينا إلػػى الصػػراط ، كال نسػػألو أف 
ييدينا لمصراط ، بؿ نسألو كندعكه أف يمكننا مف أف نتمثؿ صراطو المستقيـ قكالن 
، كعقيدة ، كعمبلن ، بمعنى أف نسػتكعبو كنحتػكم عميػو ، كال يتحقػؽ ىػذا المعنػى 

                                                 

 ِٓ/ُل الكشاؼ  ُ 

 . ُْ/ُل البحر المحيط  ِ 

 . ِٔ/ُل الدر المصكف  ّ 
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المفعكليػػة ، كليػػذا عممنػػا اهلل ، سػػبحانو ، أف  إاٌل بنصػػب   الصػػراطل عمػػى معنػػى
ـى ندعكه بقكلو تعالى :   رىاطى الميستىًقي  {  ٔل الفاتحة : اىًدنىػػػػا الصِّ

كألفَّ لكؿ مف الػبلـ ، ك إلػىل  داللتيػا الخاصػة ، حتػى إنَّػو ال يمكػف أف 
قيػٍؿ ىىػٍؿ ًمػف  : تعكض إحداىما عػف األخػرل ، فقػد جمػع بينيمػا فػي قكلػو تعػالى 

ػؽت  ػؽِّ أىحى ػف يىٍيػًدم ًإلىػى اٍلحى ػؽِّ أىفىمى ػؽِّ قيػًؿ المٌػوي يىٍيػًدم ًلٍمحى كىآً كيـ مَّف يىٍيػًدم ًإلىػى اٍلحى شيرى
ل يكنس :  ـٍ كىٍيؼى تىٍحكيميكفى ا لىكي  {ّٓأىف ييتَّبىعى أىمَّف الَّ يىًيدِّمى ًإاٌل أىف ييٍيدىل فىمى

لػى مما قالو القرطبي في تفسير ىػذه ا يػة :   يقػاؿ : ىػ داه لمطريػؽ ، كا 
ا إلى ما اختمقػو النحػاة سػاكل المةكيػكف  لُ  الطريؽ ، بمعنى كاحدلل فاستنادنا أيضن

 قيػػٍؿ ىىػػٍؿ ًمػػف كالمفسػػركف فػػي المعنػػى ، بػػيف اسػػتعماؿ  إلػػىل  فػػي قكلػػو تعػػالى : 
ػػؽِّ  ػػف يىٍيػػًدم ًإلىػػى اٍلحى كىآً كيـ مَّ ػػؽِّ ل كقكلػػو تعػػالى :  شيػػرى ػػف يىٍيػػًدم ًإلىػػى اٍلحى كبػػيف ل أىفىمى
ؽِّل)استعماؿ البلـ في قكلو تعالى :   لِ  قيًؿ الٌموي يىٍيًدم ًلٍمحى

كقػػػػد تطػػػػرؽ الػػػػدكتكر عبػػػػد الحميػػػػد الينػػػػداكم إلػػػػى الفػػػػرؽ الػػػػداللي بػػػػيف 
كىآً كيـ االستعماليف فذكر أنَّو استعمؿ   إلػىل  فػي قكلػو تعػالى :   قيػٍؿ ىىػٍؿ ًمػف شيػرى

ؽِّ  ػػف يىٍيػػًدم ًإلىػػى اٍلحى ؽ اليدايػػة ، لػػدل ىػػؤالء الشػػركاء لػػك ل  ليػػكحي بطػػكؿ طريػػمَّ
ىىػػػدكا...مع الداللػػػة المعجميػػػة لكممػػػة  إلػػػىل التػػػي تفيػػػد بعػػػد المسػػػافة   فكػػػأفَّ اهلل 
تعالى ، يقكؿ ليـ : ىؿ مف شركا كـ مىف ييػدم إلػى الحػؽ ، كلػك بطريػؽ طكيػؿ 

ػػػؽِّلبعيػػػدلل كاسػػػتعمؿ الػػػبلـ فػػػي قكلػػػو تعػػػالى :   ليػػػكحي إلػػػى  قيػػػًؿ المٌػػػوي يىٍيػػػًدم ًلٍمحى
  قصػػػر مسػػػافة اليدايػػػة بالنسػػػبة هلل تعػػػالى   فيػػػك ييػػػدم إلػػػى طريػػػؽ مسػػػتقيـ   

 لّ  كالطريؽ المستقيـ ، ىك أقصر الطرؽ المؤدية إلى الحؽلل
                                                 

 . ُّْ/ٖل الجامع ألحكاـ القرآف  ُ 

عرابػػػو لمزجػػػاج ل  ِ  ،  ّّٕٔ/ْ، كتيػػػذيب المةػػػة لؤلزىػػػرم  ُٔ/ّينظػػػر : معػػػاني القػػػرآف كا 
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َـّ يػأتي  فػي المقطػع  ىذه ىي داللة المقطع األكؿ مف ا ية الكريمة    ثػ
ؽت الثانيل االستفياـ التكبيخي :   ؽِّ أىحى أىف ييتَّبىعى أىمَّف الَّ يىًيدِّمى  أىفىمىف يىٍيًدم ًإلىى اٍلحى

ل ـٍ كىٍيؼى تىٍحكيميكفى ا لىكي ... ليصبي المعنى : أفمف ييدم إلى الحػؽ ًإاٌل أىف ييٍيدىل فىمى
، كلػػك بطريػػؽ طكيػػؿ...أحؽ أف يتبػػع ، أـ مػػف ال تكػػكف منػػو اليدايػػة أصػػبلن كلػػك 

 لُ  ببطءو شديد كتراخ إلى األبدلل
ى بطػػػبلف القػػػكؿ بالنصػػػب عمػػػى نػػػزع كفػػػي ىػػػذه ا يػػػة دليػػػؿ يتكػػػرر عمػػػ

ٍسػػػتىًبيفى  الخػػػافض ، ففػػػي قػػػكؿ اهلل تعػػػالى ، مػػػثبلن :   ػػػا اٍلًكتىػػػابى اٍلمي { ُُٕكىآتىٍينىاىيمى
ـى  ػػػػػػػػرىاطى اٍلميٍستىًقي ا الصِّ { ال يصػػػػػػػػٌي إعػػػػػػػػراب ُُٖ-ُُٕل الصػػػػػػػػافات : كىىىػػػػػػػػدىٍينىاىيمى

ـى   ػػرىاطى اٍلميٍسػػتىًقي ييعػػرؼ مػػا الخػػافض ل منصػػكبنا عمػػى نػػزع الخػػافض ، ألنَّػػو ال الصِّ
المراد نزعو  إلىل  أـ البلـ ؟ كقد تبيَّف الفرؽي بينيما في المعنى ، كالتفسير الذم 

 اقتضاه كؿ منيما .
فاالدعاء بتساكم   إلىل كالبلـ ، في ىذه ا ية كنحكىا ادِّعاء باطؿ مف 

آف جية ، كما أنَّو ييعىدت مف جيػة أيخػرل ، دعػكل إلماتػة الجانػب الببل ػي فػي القػر 
 الكريـ ، الذم يمثِّؿ ًسرَّ إعجازه .

المبحههث الخههامس : النصههب عمههى نههزع الخههافض السههماعي غيههر الُمطَّههرد فههي 
 القرآن الكريم

تطرَّقنا في المبحث السابؽ إلى المكاضع التي أجاز فييا النحاة النصػب 
عمػػى نػػزع الخػػافض ، كلػػـ يجيػػزكا ذلػػؾ فػػي  يرىػػا   لػػذلؾ حكمػػكا عمػػى مػػا جػػاء 

ى نػزع الخػػافض فػي  يػػر ىػػذه المكاضػع بشػػذكذىا ، عمػى الػػر ـ مػػف منصػكبنا عمػػ
كركد شكاىد قرآنية كثيرة ضمف ىذه المكاضع ، كلكثرة ىذه الشكاىد التي تكاد ال 
يمكػػػف تحديػػػدىا كحصػػػرىا ، سػػػأختار نمػػػاذج منيػػػا ، أبسػػػط القػػػكؿ فييػػػا ، مرتبػػػة 

 حسب مكاضع كركدىا في القرآف الكريـ ، كمف اهلل اليدل كالسداد .

                                                 

 . ِٗل المصدر نفسو ص  ُ 



 

 
93 

سّوى : قال ات تعالى : )ُهَو الَِّذي َخَمَق َلُكم مَّا ِفهي اأَلْرِض َجِميعهًا -ٔ
ُثمَّ اْسَتَوى ِإَلى السَّهَماء َفَسهوَّاُهنَّ َسهْبَ  َسهَماَواٍت َوُههَو ِبُكهلِّ َشهْيٍء َعِمهيٌم( بالبقهرة 

قػػػاؿ الفػػػػراء :   فػػػإفَّ السػػػػماء فػػػػي معنػػػى جمػػػػع ، فقػػػاؿ  فسػػػػكاىفل لممعنػػػػى { ٜٕ
كقاؿ األخفش :   كىك إٌنما ذكر سماءن كاحدة   لُ أنَّيفَّ سبع سماكاتلل  المعركؼ

  فيػػػذا ألفَّ ذكػػػر السػػػماء قػػػد دؿ عمػػػييٌف كميػػػٌف ، كقػػػد زعػػػـ بعػػػض المفسػػػريف أف 
السماء جمع مثؿ  : المبف ، فما كاف لفظو لفػظ الكاحػد ، كمعنػاه معنػى الجماعػة 

للل  كقػػػػد تكػػػػكف السػػػػماء يريػػػػد بػػػػو كقػػػػاؿ :   ل ِ   جػػػػاز أف يجمػػػػع فقػػػػاؿ  فسػػػػكاىفَّ
 لّ الجماعة ، كما تقكؿ : ىمؾ الشاة كالبعير ، يعني كؿ بعير ككؿ شاةلل 

كقػػاؿ الطبػػرم :   كقػػاؿ بعضػػيـ : إنَّمػػا قػػاؿ : اسػػتكل إلػػى السػػماء ، كال 
ػػا قكلػػو  نَّمػػا معػػو  ػػزؿ ، كأمَّ سػػماء ، كقػػكؿ الرجػػؿ  خػػر : اعمػػؿ ىػػذا الثػػكب ، كا 

، كخمقيفَّ ، كدبرىفَّ ، كقكميفَّ ، كالتسكية في كبلـ  فسكاىفل فإنو يعني ىيأىفَّ 
العرب ، التقكيـ كاإلصبلح كالتكط ة ، كما يقاؿ : سكَّل فبلف لفبلف ىذا األمر ، 
مو كأصمحو ، ككطَّأ لػو ، فكػذلؾ تسػكية اهلل ، جػؿ ثنػاؤه سػمكاتو ، كتقكيمػو  إذا قكَّ

ل إيػػػاىفَّ عمػػػى مشػػػي تو ، كتػػػدبيره ليػػػفَّ عمػػػى إرادتػػػو...كقا ؿ جػػػؿ ذكػػػره :  فسػػػكاىفَّ
فأخرج مكنييفَّ مخػرج مكنػى الجمػع...ألف السػماء جمػع كاحػدىا سػماكة ، فتقػدير 
كاحدتيا كجمعيا إذف تقدير ، بقرة كبقر ، كنخمة كنخؿ ، كما أشبو ذلؾ ، كلػذلؾ 

السَّػمىاء مينفىًطػره بًػًو كىػافى أنَّث السماء مرة ، فقيؿ ىػذه سػماء ، كذكَّػر أخػرل فقيػؿ  
ل النزمػػػؿ : كىٍعػػػدي  ٍفعيكالن كمػػػا يفعػػػؿ ذلػػػؾ بػػػالجمع الػػػذم ال فػػػرؽ بينػػػو كبػػػيف  {ُٖهي مى

كاحػػده ،  يػػر دخػػكؿ اليػػاء كخركجيػػا ، فيقػػاؿ : ىػػذا بقػػر كىػػذه بقػػر ، كىػػذا نخػػؿ 

                                                 

  ِٗ/ُل معاني القرآف  ُ 

  َٓف ص ل معاني القرآ ِ 

 ُٓل معاني القرآف ص  ّ 
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كىذه نخؿ ، كما أشبو ذلؾ ، ككاف بعض أىؿ العربيػة يػزعـ أف السػماء كاحػدة ، 
ل ي  ل ُ راد بذلؾ التي ذكرتلل  ير أنَّيا تدؿ عمى السماكات فقيؿ :  فسكاىفَّ

ػػا جمػػع مفػػردة سػػماكة ، أك اسػػـ جػػنس داؿ  فمفػػظ  :  السػػماءل ، إذف ، إمَّ
عمػػى الجمػػع ، كفػػي إعػػراب ا يػػة ، قػػاؿ أبػػك جعفػػر النحػػاس    يجػػكز عنػػدم أف 
ػػبلن  ػػٍبًعيفى رىجي ػػوي سى يكػػكف : فسػػكَّل مػػنيفَّ ، كمػػا قػػاؿ جػػؿ كعػػز  كىاٍختىػػارى ميكسىػػى قىٍكمى

كىػذا ىػك الكجػو اإلعرابػي الػذم ل ِ { أم : مػف قكمػولل ُٓٓ  األعراؼ لًِّميقىاًتنىال 
ل كقاؿ  قاؿ بو النحاس ، بعد أف نقؿ كجو النصب عمى البدلية مف الضمير  ىفَّ
مكي بف أبي طالب القيسي   كقيؿ ىك مفعكؿ بو لػ سكَّلل تقديره : فسػكل مػنيفَّ 

قػػػاؿ  كىاٍختىػػػارى  سػػػبع سػػػماكات ، فحػػػرؼ الجػػػر محػػػذكؼ مػػػع اليػػػاء كالنػػػكف ، كمػػػا
{ أم : مف قكمو ، ثـ حذؼ ُٓٓميكسىى قىٍكمىوي سىٍبًعيفى رىجيبلن لًِّميقىاًتنىال   األعراؼ 

كقاؿ أبػك البركػات بػف األنبػارم    سػبع سػماكاتل ل ّ الحرؼ فانتصب ما بعدهلل 
منصكب ، كذلؾ مف كجييف ، أحدىما : أف يككف عمى البدؿ مف الياء  كالنػكف  

ل ، كالثػػاني : أف يكػػكف منصػػكبنا ألنػػو مفعػػكؿ  سػػكَّلل عمػػى تقػػدير ، فػػي  سػػكَّاىفَّ 
ل كقكلػػو :  فسػػكَّل مػػنيفَّ سػػبع سػػماكات ، فحػػذؼ حػػرؼ الجػػر ، فصػػار  فسػػكاىفَّ

{ أم : مػف قكمػو ، ُٓٓ كىاٍختىارى ميكسىى قىٍكمىوي سىٍبًعيفى رىجيبلن لًِّميقىاًتنىال   األعػراؼ 
كقػػاؿ ابػػف ل ْ ل بمػػا بعػػده ، فنصػػبولل ثػػـ حػػذؼ حػػرؼ الجػػر ، فاتصػػؿ  سػػكَّاىفَّ 

عطبة األندلسي :   ك سبعل نصب عمى البدؿ مف الضػمير ، أك عمػى المفعػكؿ 
بو بػ سكَّلل بتقدير حػذؼ الجػار مػف الضػمير ، كأنَّػو قػاؿ : فسػكَّل مػنيفَّ سػبع ، 
مَّػا عمػى  ل إمَّا عمى أفَّ السػماء جمػع ، كا  كقيؿ نصب عمى الحاؿ ، كقاؿ  سكَّاىفَّ

                                                 

 . ُِٕ/ُ، كينظر : الكشاؼ  ُِِ-َِِ/ُل جامع البياف  ُ 

  ُّل إعراب القرآف ص  ِ 

  ّْ/ُل مشكؿ إعراب القرآف  ّ 

  ٖٔ/ُل البياف في  ريب  إعراب القرآف  ْ 
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كقػػػاؿ العكبػػػرم :    سػػػبعل ل ُ و مفػػػرد اسػػػـ جػػػنس ، فيػػػك داؿ عمػػػى الجمػػػعلل أنَّػػػ
منصكب عمى البدؿ مف الضمير ، كقيؿ التقدير : فسكَّل مػنيفَّ سػبع سػماكات ، 

ػػػػبلن لًِّميقىاًتنىػػػػال   األعػػػػراؼ  ػػػػٍبًعيفى رىجي ػػػػوي سى ػػػػى قىٍكمى { كقيػػػػؿ  ُٓٓكقكلػػػػو  كىاٍختىػػػػارى ميكسى
 لِ ثانينالل   سكَّلل بمعنى صيَّر فيككف مفعكالن 

ل فػػي مكضػػع نصػػب عمػػى نػػزع الخػػافض ، عمػػى تقػػدير  :   إعػػراب  ىيػػفَّ
فسكَّل منيفَّ سبع سماكات ، اقتضى أف يككف المعنى : أفَّ ىناؾ سػماكات كثيػرة 
، أكثر مف سبع ، كأفَّ اهلل سبحانو ، سكَّل منيفَّ سػبعنا ، كىػذا المعنػى  يػر كارد 

بعيػد ، فالظػاىر مػف سػياؽ ا يػة كالمتفػؽ  في تفسير ا ية ال مف قريب ، كال مف
عميو ، ما نػٌص عميػو الطبػرم بقكلػو :    فقػد أخبػر ابػف اسػحاؽ ، أف اهلل ، جػؿ 
ثناؤه ، استكل إلػى السػماء بعػد خمقػو األرض كمػا فييػا ، كىػف سػبع مػف دخػاف ، 

كالكاحدم بقكلو :   كجػا ز أف تعػكد الكنايػة إلػى أجػزاء ل ّ فسكاىفَّ كما كصؼلل 
اء كنكاحييا ، فالمعنى :  جعميف سبع سماكات مستكيات ، ببل فطػكر ، كال السم

 أم : ببل شقكؽ كال نتكء . لْ أمتلل 

فعمػػػى الػػػر ـ مػػػف أفَّ المعنػػػى الػػػذم يقتضػػػيو القػػػكؿ بالنصػػػب عمػػػى نػػػزع 
الخافض صريي في مخالفتػو لمعنػى ا يػة كتفسػيرىا ، فقػد قػاؿ بػو ، أك أجػازه  ، 

إلعػػراب كالتفسػػير : أبػػك جعفػػر النحػػاس ، كمكػػي بػػف كمػػا تقػػدـ أسػػاطيف النحػػك كا
ابػػي طالػػب القيسػػي ، كأبػػك البركػػات بػػف األنبػػارم ، كابػػف عطيػػة األندلسػػي ، كأبػػك 
البقاء العكبرم ، حتى ظننػت أف لػف أجػد مػف سػينتبو عمػى قضػية المعنػى ، كقػد 
انتبػػو عمييػػا  أبػػك حيػػاف األندلسػػي ، فقػػاؿ :    كأجػػازكا فػػي  سػػبع سػػماكاتل أف 

                                                 

  ُُٓ/ُل المحرر الكجيز  ُ 

 . ّْ/ُل التبياف في إعراب القرآف   ِ 

 ِِِ/ُل جامع البياف  ّ 

 ُُِ/ُل الكسيط في تفسير القرآف المجيد  ْ 
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ف منصكبنا عمى المفعػكؿ بػو ، كالتقػدير : فسػكل مػنيفَّ سػبع سػماكات ، كىػذا يكك 
ػػا مػػف حيػػث المفػػظ ، فػػإفَّ  لػػيس بجيػػد مػػف حيػػث المفػػظ ، كمػػف حيػػث المعنػػى : أمَّ
 سكَّلل  ليس مف باب  اختارل فيجكز حذؼ حرؼ الجر منو فػي فصػيي الكػبلـ 

ػػا مػػف حيػػث المعنػػى ، فؤلنَّػػو يػػدؿ عمػػى أف السػػماكات ك ثػػرة ، فسػػكَّل مػػنيف ، كأمَّ
كقػد نبَّػو أبػك ل ُ سبعنا  ، كاألمر ليس  كذلؾ  ، إذ المعمكـ  أف السػماكات سػبعلل 

ل منصكبنا عمى نػزع الخػافض ييعىػد شػاذَّا عنػد النحػاة ،  حياف عمى أفَّ إعراب  ىيفَّ
 كمع ذلؾ قالكا بو .

كالعجب أف يككف ىؤالء النحاة كالمفسركف ، قد سقطكا فػي ىػذه الةفمػة  
لتػػػي تتعمػػػؽ بػػػالمعنى ، ألفَّ القػػػكؿ بالنصػػػب عمػػػى نػػػزع الخػػػافض قػػػكؿ قػػػا ـ فػػػي ا

األصػػؿ عمػػى قضػػية لفظيػػة بحتػػة ، كمػػا نبَّػػو عميػػو أبػػك حيػػاف األندلسػػي يؤيػػد مػػا 
نبينػػا عميػػو ، مػػف أف حػػرؼ الجػػر لػػـ يحػػذؼ ، فػػي بػػاب مػػا سػػمي النصػػب عمػػى 

عنػاه ، فحػذؼ نزع الخافض في ىذه ا يػة ، إاٌل مػف أجػؿ أف ييمةػى  فػي الكػبلـ م
ألفَّ معنػػاه ال يكافػػؽ مػػا أريػػد أف تعنيػػو ا يػػة ، كىػػذا مػػا ينطبػػؽ عمػػى كػػؿ مػػا قيػػؿ 

 بأنَّو منصكب عمى نزع الخافض .
ظّمل : قهال ات تعهالى : )َوَظمَّْمَنها َعَمهْيُكُم اْلَغَمهاَم َوَأنَزْلَنها َعَمهْيُكُم اْلَمهنَّ -ٕ

َناُكْم َوَما َظَمُموَنا َوَلههِكن َكهاُنوْا َأنُفَسهُ ْم َيْظِمُمهوَن َوالسَّْمَوى ُكُموْا ِمن َطيَِّباِت َما َرَزقْ 
ل البقرة : { ٚ٘( بالبقههههرة  ـى ػػػػا ـي اٍلةىمى مىػػػػٍيكي ظىمٍَّمنىػػػػا عى { قػػػػاؿ ٕٓفػػػػي إعػػػػراب ا يػػػػة :  كى

كأشار أبك حياف األندلسػي ل ِ العكبرم :    كيجكز أف يككف التقدير : بالةماـلل 
ؿ :   مفعػػػكؿ عمػػػى إسػػػقاط حػػػرؼ الجػػػر ، أم إلػػػى ىػػػذا الكجػػػو مػػػف اإلعػػػراب فقػػػا

بالةماـ كما تقػكؿ : ظمَّمػتي عمػى فػبلف بكػذا...كعمى الكجػو األكؿ ، تكػكف  فعَّػؿل  
ػػػمِّف معنػػػى فعػػػؿ  فيػػػو بمعنػػػى  أفعػػػؿل  فيكػػػكف التضػػػعيؼ أصػػػمو لمتعديػػػة ، ثػػػـ ضي

                                                 

  ُٓٗ/ُل البحر المحيط  ُ 

 ٖٓ/ُل التبياف  ِ 
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ػػػمِّف  ييعػػػدَّل بػػػػ عمىل  فكػػػأفَّ األصػػػؿ  كظمَّمنػػػاكـل أم : أظممنػػػاكـ بالةمػػػاـ...ثـ ضي
ظمَّػػؿل  معنػػى   كمَّػػؿل أك شػػبيو ، ممػػا يمكػػف تعديتػػو بػػػ عمىل  فعػػدَّاه بػػػ عمىللل  
ك ظمػؿل مثػؿ  أظػؿل فػػي المػزكـ كالتعػدم  ، يقػػاؿ :   أظػؿَّ الشػيءي ، كظمَّػػؿ : لُ 

لل  امتػػػد ظمتػػػو ، فيػػػك ميًظػػػؿٌّ كميظمِّػػػؿه
 لّ  ك  يقػػػاؿ : ظٌممنػػػي الشػػػجر ، كأظمنػػػيللل ِ 

 لْ عو كحرسولل ك  ظٌممو اهلل ، كأظمَّو : من
كجاء في المحكـ كالمحػيط األعظػـ البػف سػيده :   كاسػتظؿ مػف الشػيء 

مىػػػػػػٍيًيـ  ، كاسػػػػػػتظؿ بػػػػػػو ، كتظمػػػػػػؿ ، كظمَّمػػػػػػو عميػػػػػػو ، كفػػػػػػي التنزيػػػػػػؿ : ظىمٍَّمنىػػػػػػا عى  كى
ل األعراؼ : ـى ا إذا جاء في المةة تعدم  ظمَّؿل إلى مفعكلو بنفسو  لٓ  {للَُٔاٍلةىمى

خػػػذ بقػػػكؿ النصػػػب عمػػػى نػػػزع الخػػػافض فػػػي ، فيػػػؿ بعػػػد ذلػػػؾ مػػػف حاجػػػة فػػػي األ
إعػػراب ىػػذه ا يػػة ، مػػع أنَّػػو قػػكؿ مختمػػؽ مػػف جيػػة ، كاقتضػػى إلػػى تسػػكيةو إلػػى 
ػػػا قػػػكؿ مختمػػػؽ ؟  أك ىنػػػاؾ مػػػف حاجػػػة إليػػػو عمػػػى  القػػػكؿ بالتضػػػمبف ، كىػػػك أيضن
الػػر ـ مػػػف أف األخػػػذ بػػػو اقتضػػػى ىػػػذا االلتػػػكاء فػػػي التعبيػػػر؟  كالحقيقػػػة أف سػػػبب 

اٌل تأثير ىػذا القػكؿ المخت مػؽ بػالعقكؿ ، ىػك شػيكعة فػي كتػب النحػك كالتفسػير،  كا 
فما سٌر اإلشارة إليو ، كاالعتماد عميو عمى أنَّػو كجػو مػف أكجػو اإلعػراب المعَّػكؿ 
عمييػػػا ؟ مػػػع أف العكبػػػرم كأبػػػا حيػػػاف األندلسػػػي أنفسػػػيما ، ذكػػػرا كجينػػػا آخػػػر مػػػف 

ػػػا لمعنػػى األيػػػة كتفسػػيرىا كتركيبيػػػا المةػػك  م ، مػػػع خمػػكه ممػػػا اإلعػػراب مكافقنػػا تمامن
اعتػػػرل القػػػكؿ بالنصػػػب عمػػػى نػػػزع الخػػػافض مػػػف مآخػػػذ القػػػكؿ بالتضػػػميف كشػػػدة 
ـى  ػػا ـي اٍلةىمى مىػػٍيكي ظىمٍَّمنىػػا عى التكمػػؼ فػػي التأكيػػؿ ، فقػػد قػػاؿ العكبػػرم :   قكلػػو تعػػالى :  كى

                                                 

  ُِّ/ُل البحر المحيط  ُ 

 .  ّٖٔل المصباح المنير ص  ِ 

 . ِّٔل المفردات لؤلصفياني ص  ّ 

 .  ٓ/ّل عمدة الحفاظ في تفسير أشرؼ األلفاظ :  ْ 

 . ٕ/َُل  ٓ 
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ل   البقػرة  ػفَّ ـي اٍلمى مىػٍيكي ٍلنىا عى  { ، أم : جعمنػاه ظػبل  ، كلػيس كقكلػؾ : ظمَّمػت ٕٓكىأىنزى
زيدنا بًظؿ    ألف ذلؾ يؤدم إلى أف يككف الةماـ مستكرنا بظؿ  آخرلل 
 لُ 

أشػػار العكبػػرم إلػػى أف  الةمػػاـل مفعػػكؿ بػػو ، إاٌل أفَّ داللتػػو تختمػػؼ عػػف 
داللة المفعكؿ بو في نحك : ظمَّمت زيدنا ، ففي المثػاؿ يعنػي : تظميػؿ زيػد بشػيء 

ػػب فك  ػػا فػي األيػػة ، فعمػى العكػػس ، أم : جعمػو ميظىمَّػبلن كمسػػتكرنا بشػي نيصى قػو ، أمَّ
مف ذلؾ ، أم : جعؿ الةماـ ميظمِّبلن كساترنا لشي تحتو ، كالمقصكد بيـ في ا ية 
بنك إسرا يؿ ، كقد أحسف أبك حياف في التعبير عف ىػذا الكجػو ، كشػرحو فقػاؿ : 
  أك مفعكؿ بو ، ال عمى إسقاط الحرؼ ، كيكػكف المعنػى : جعمنػاه عمػيكـ ظيمػبلن 

مى ىذا الكجو الثاني يككف  فعَّؿل  فيو ، بجعؿ الشيء بمعنى ما صػي  منػو ، فع
، كقكليـ : عدَّلت زيدنا ، جعمتو عدالن ، فكػذلؾ ىػذا معنػاه ، جعمنػا الةمػاـ عمػيكـ 

 لِ ظيمَّةلل 
ا : سيَّمتي  كىذا فيما يبدك محصكر في صيةة  فعَّؿل ، كىك كقكلؾ أيضن

بػػػػ تي الشػػػباؾ ، أم : جعمتػػػػو بابنػػػػا ، كيكػػػػكف الصػػػعب ، أم : جعمتػػػػو سػػػػيبلن ، كبكَّ
بيدمػػػو كتحكيمػػػو مػػػف شػػػباؾ إلػػػى بػػػاب ، كقػػػس عمػػػى ذلػػػؾ ، كمعنػػػى ىػػػذا الكجػػػو 
يتناسػػب كداللػػة ا يػػة كالسػػياؽ الػػذم كردت فيػػو ، كىػػك تػػذكير اهلل لبنػػي إسػػرا يؿ 
بعظػػـ نعمػػو عمػػييـ مػػف جيػػة ، كأنَّػػو ىػػك المػػنعـ األكؿ كالكحيػػد مػػف جيػػة ثانيػػة ، 

حانو لبنػي إسػرا يؿ ككػٌؿ عبػاده بأنَّػو القػادر عمػى تسػخير أم شػيء كليبيف اهلل سب
كاف في الككف كالطبيعة إلى ما يشاؤه اهلل كتحكيمو إلى نعمة ، حتى لك كاف فػي 
األصػػؿ نقمػػة ، فقػػد جػػاء فػػي التفسػػير :   كالةمػػاـ جمػػع  مامػػة ، كمػػا السػػحاب 

اـ ، ك يػر ذلػؾ جمع سحابة ، كالةماـ ىك مػا َـّ السػماء فألبسػيا مػف سػحاب كقتػ
ػا ، كقػد  مما يسترىا عف أعيف الناظريف ، ككؿ ميةىطَّى فػإف العػرب تسػمية مةمكمن
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قيػػؿ : إفَّ الةمػػاـ التػػي ظمَّميػػا اهلل عمػػى بنػػي إسػػرا يؿ ، لػػـ تكػػف سػػحابنا...قاؿ ابػػف 
عباس : ...ىك  ماـ أبػرد مػف ىػذا كأطيػب ، كىػك الػذم يػأتي اهلل ، عػز كجػؿ ، 

ل البقرة : و :  فيػػػو  يػػػـك القيامػػػة فػػػي قكلػػػ ػػػاـً ػػػفى اٍلةىمى كىػػػك الػػػذم  {ًَُِفػػػي ظيمىػػػؿو مِّ
ل ُ جػػاءت فيػػو المبل كػػة يػػكـ بػػدر ، قػػاؿ ابػػف عبػػاس : ككػػاف معيػػـ فػػي التيػػولل 

 لِ    كقاؿ مجاىد : كىك أبرد مف السحاب كأرؽ كأصفىلل
فيػػػذا الةمػػػاـ إذف لػػػـ تصػػػنعو الطبيعػػػة باألسػػػباب التػػػي أكدعيػػػا اهلل فػػػي 

نَّمػػا  ىػػك مػػف صػػنع اهلل مباشػػرة ، ىيَّػػأه اهلل   ليكػػكف أحػػد نعمػػو عمػػى الطبيعػػة ، كا 
فمػػك كانػػت ا يػػة  )َوَظمَّْمَنهها َعَمههْيُكُم(بنػػي إسػػرا يؿ ، فناسػػب أف يكػػكف مفعػػكالن بػػو لػػػ

بالمعنى الذم يقتضيو القكؿ بالنصب عمى نزع الخافض ، أم : لك قاؿ سبحانو 
ا يػػػة كسػػػياقيا فػػػي ثبلثػػػة : كأظممنػػػا عمػػػيكـ بالةمػػػاـ  ، لخػػػالؼ المػػػراد مػػػف فحػػػكل 

 أمكر أساسية ، ىي : 
لػػك قػػاؿ : بالةمػػاـ ، الحتمػػؿ معنػػى اسػػتعانة اهلل باألسػػباب ليحقػػؽ مػػا -ُ
 يريده .
لك قاؿ: بالةماـ ، ألفاد أفَّ اهلل سػبحانو اسػتعاف بالةمػاـ ليجعمػو ظػبل  -ِ 

عمى بني إسرا يؿ   مما يجعػؿ بنػي إسػرا يؿ يشػعركف أك يظنػكف أف نعمػة الظػؿ 
 اءتيـ مف قبؿ الةماـ ، ال مف قبؿ اهلل  .ج

لك قاؿ : بالةماـ ، لتعيف أف يككف المراد بو ىذا الةماـ الذم يعتػرم -ّ
 الناس في كؿ زماف كمكاف .

لكف لما أراد اهلل سبحانو ، أف يذكِّر بني إسػرا يؿ ، أفَّ ىػذا الةمػاـ الػذم 
مػف صػنع اهلل ،  أظميـ ىك ليس ككؿ  ماـ رأكه أك يركنو ، بؿ ىك  مػاـ خػاص

كأفَّ نعمة الظؿ إذف ىػي نعمػة إلييػة ربانيػة خالصػة ، تكجػب أف يكجيػكا شػكرىـ 
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ف كػػػاف ىػػػك  عمييػػػا  إلػػػى اهلل ، سػػػبحانو ، ال إلػػػى  يػػػره ، كأفَّ اهلل ، سػػػبحانو ، كا 
الػػذم خمػػؽ األسػػباب ، إاٌل أنَّػػو  يتصػػرؼ فييػػا كمػػا يريػػد    ييضػػاؼ إلػػى ذلػػؾ أنَّػػو 

ؿل مف دكف  أفعؿل  معنى اسػتمرار النعمػة ، أك طػكؿ أريد باستعماؿ صيةة  فعَّ 
ل   البقػرة  ػفَّ ـي اٍلمى مىٍيكي ٍلنىا عى ـى كىأىنزى ا ـي اٍلةىمى مىٍيكي ظىمٍَّمنىا عى  ٕٓمدتيا   لذلؾ قاؿ سبحانو  كى

{ كلـ يقؿ ما اقتضاه القكؿ بالنصب عمى نزع الخافض : كأظممنػا عمػيكـ بالةمػاـ 
الجعػػػؿ ، كمعنػػػى تكثيػػػر الفعػػػؿ كاسػػػتمراره ،  ، ألف صػػػيةة   فعَّػػػؿل  تفيػػػد معنػػػى

 لُ فناسب المقاـ ، فقد ظمؿ اهلل عمييـ الةماـ في التية الذم استمر أربعيف سنة 
سفَه : قال ات تعالى : )َوَمن َيْرَغُب َعن مِّمَِّة ِإْبهرَاِهيَم ِإاّل َمهن َسهِفَه -ٖ

نَّهُ  ُُ ِفي الدإْنَيا َواِ  اِلِحيَن( بالبقرة  َنْفَسُه َوَلَقِد اْصَطَفْيَنا { ِٖٓٔفي اآلِخَرِة َلِمَن الصَّ
  لٔ كالعكبػػػػػػرم    لٓ كاألنبػػػػػػارم  ل ْ كالقيسػػػػػػي   لّ كالزجػػػػػػاج   لِ أجػػػػػػاز األخفػػػػػػش

إعراب  نىٍفسىويل منصكبنا عمى نػزع الخػافض ، إذ األصػؿ : سػفو فػي نفسػو ، فممػا 
تعػالى حذؼ حرؼ الجر اتصؿ الفعؿ باالسـ فنصبو ،  كجعمكا نظيػر ذلػؾ قكلػو 

ل   البقػرة  ـٍ مىػٍيكي نىػاحى عى ـٍ فىػبلى جي دتتـٍ أىف تىٍستىٍرًضعيكٍا أىٍكالىدىكيػ ٍف أىرى { كالمعنػى : ِّّ:  كىاً 
تَّىى يىٍبمي ى اٍلًكتىابي  أف تسترضعكا ألكالدكـ ، كقكلو تعالى  كىالى تىٍعًزميكٍا عيٍقدىةى النِّكىاًح حى

مىويل  البقرة   ا عمى عقدة النكاح .{ كالتقدير : كال تعزمك ِّٓأىجى
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لككف ىذا الكجو مف اإلعراب ، ىك في األصػؿ ، إعرابنػا مصػنكعنا ، ال  
كجػكد لػػو إاٌل فػػي عقػػكؿ الفػا ميف بػػو ، فػػإف إقحامػػو بػيف األكجػػو اإلعرابيػػة عبػػث ، 

 كمردكد لما يأتي :
لػػـ أجػػد فػػي المعجمػػات العربيػػة ، ككتػػب التفسػػير مػػف ذكػػر عبػػارة :  -ُ 

إلييا أنَّيا مف لةة العرب ، كىك األصػؿ الػذم اسػتند إليػو سفو في نفسو ، كأشار 
جميكر البصربيف لتسكي  إعراب  نىٍفسىويل منصكبنا عمى نزع الخػافض ، جػاء فػي 
ػػو ، كرأيىػو كنفسىػػو  : إذا حمميػا عمػػى أمػر خطػػألل  العػيف لمفراىيػػدم :   كسػفو حممى

مف سفيٍت نفسيػو ، كقػد بينَّػا  كقاؿ الطبرم في تفسيره :    ًإاٌل مىف سىًفوى نىٍفسىويل لُ 
فيمػػػا مضػػػى أفَّ معنػػػى السػػػفو : الجيػػػؿ ، فمعنػػػى الكػػػبلـ : كمػػػا ير ػػػب عػػػف ممػػػة 

كجػػاء فػػي التيػػذيب لؤلزىػػرم :   السػػفو : ل  ِ إبػػراىيـ الحنيفيػػة إاٌل سػػفيو جاىػػؿلل 
الخفَّػػػػة ، كمعنػػػػى السػػػػفيو : الخفيػػػػؼ العقػػػػؿ ، كمػػػػف ىػػػػذا يقػػػػاؿ : تسػػػػفيت الريػػػػاحي 

و ، كاسػتخفتو فطيَّرتػو...كيقاؿ : سػفو فػبلف رأيىػو : إذا جيمػو ، الشيءى : إذا حركتػ
كجػػػػاء فػػػػي الصػػػػحاح لمجػػػػكىرم :  لّ ككػػػػاف رأيػػػػو مضػػػػطربنا ، ال اسػػػػتقامة لػػػػولل 

لل  كجاء فػي لسػاف  لْ   كقكليـ : سفو نفسىو : ...كأفَّ األصؿ : سفيٍت نفسي زيدو
مػػػـ ، كقيػػػؿ لسػػػاف العػػػرب البػػػف منظػػػكر :   السػػػفو كالسػػػفاه كالسػػػفاىة : ًخفَّػػػة الح

نقيض الحمـ ، كأصمو ، الخفة كالحركة ، كقيؿ : الجيؿ ، كىك قريب بعضو مف 
ػػو ، كرأيىػػو ، كنفسىػػو ، سػػفينا ، كسػػفاىا ، كسػػفاىة  : حممػػو  بعػػض ، كقػػد سػػفو حممى
ػػػػو : خسػػػػرىا  عمػػػػى السػػػػفو...كيقاؿ : سػػػػفو فػػػػبلفه رأيىػػػػو : إذا جيمػػػػو ...كسػػػػفو نفسى

...كقكؿ المشػركيف : لمنبػي صػمى اهلل  عميػو كسػمـ : أتسػفِّو أحبلمنػا ، معنػاه جيبلن
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نا...كقاؿ مجاىد : السفيو : الجاىؿلل  : أتجيَّؿ أحبلمى
كجاء في تاج العركس  لُ 

لمزبيػػدم :   السفو...كأصػػمو : الًخفَّػػة كالحركػػة ، أك الجيػػؿ ، كىػػك قريػػب بعضػػو 
 . لِ مف بعض...كقد سفو نفسىو...حممو عمى السفو لل 

إليػػػو أصػػػحاب ىػػػذا الكجػػػو مػػػف اإلعػػػراب ، ال إذف األصػػػؿ الػػػذم اسػػػتند 
 أصؿ لو في كبلـ العرب . 

قاؿ الزجػاج :   إف : سػفو نفسىػو : بمعنػى : سػفو فػي نفسػو ، إاٌل أفَّ  -ِ
ًذفت حركؼ الجر في  ير مكضع...كالقكؿ الجيػد عنػدم  ًذفت ، كما حي  فيل  حي

إاٌل مف جيػؿ  في ىذا : أفَّ   سفول  في مكضع   جيؿل  فالمعنى ، كاهلل أعمـ :
 لّ نفسىو ، أم : لـ يفكر في نفسو...كعيدِّم كما عيدِّملل

التجاء الزجاج إلى التضميف دليؿ عمى عػدـ اقتناعػو بنصػب   نفسػول ، 
عمػػى نػػزع الخػػافض ، ىػػذا مػػف جيػػو ، كمػػف جيػػو أخػػرل ، فقػػد جػػاء فػػي تفسػػير 

ي معنػػى الطبػػرم ، كالتيػػذيب ، كالمسػػاف ، كالتػػاج ، كمػػا تقػػدـ آنفنػػا أف األصػػؿ فػػ
السػػػفو : ىػػػك الخفَّػػػة ، كالحركػػػة ، أك الجيػػػؿ ، كقػػػد قػػػاؿ ابػػػف قتيبػػػة :   السػػػفو : 

 لٓ  كقاؿ ابف دريد :   كسفو الرجؿ ، أم : جيؿللل ْ  الجيؿلل
فػػػبل معنػػػى إذف لتضػػػمينو معنػػػى الجيػػػؿ ، فيكػػػكف   سػػػفول  قػػػد نصػػػب    

  نفسول  أصالة ال تضميننا.
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عمػى   نفسػول ، كىػي معرفػة     قاؿ الفراء :   كالعرب تكقع  سػفول -ّ
ألنو ميفسِّرلل 
  كأنكر البصػريكف ىػذا القػكؿ ، كقػالكا : ال تكػكف المفسِّػرات إاٌل ل ُ 

ػػًفوى نىٍفسىػػويل إاٌل مػػػف  ػػف سى نكرات...كقػػاؿ بعػػض النحػػكييف فػػي قكلػػػو تعػػالى :  ًإاٌل مى
ػػػًذفٍت حػػػركؼ الجػػػر فػػػي  يػػػر  ػػػذفٍت ، كمػػػا حي سػػػفو فػػػي نفسػػػو ، إاٌل أٌف  فػػػيل  حي

 لِ ضعلل مك 

كالمقصكد بالمفسِّر : مصطمي التمييز عند البصرييف ، فالبصريكف إذف 
لـ يعربكا  نىٍفسىويل مفسِّرنا   ألفَّ المفسِّر عندىـ ال يكػكف إاٌل نكػرة   لػذلؾ اضػطركا 
إلى إعرابو منصكبنا عمى نزع الخافض ، بتقدير : سفو في نفسو ، فيذا اإلعراب 

، كقكؿ المضطٌر ال ييعىكَّؿ عميو ، ىذا مف جيو   ير مقبكؿ   ألنو قكؿ مضطر  
، كمػػف جيػػو أخػػرل ، فػػإفَّ الفػػراء قػػد أحسػػف فػػي اإلجابػػة عػػف كقػػكع المفسِّػػر ىنػػا 
معرفة ، فقد ذكر الفراء   كمف نقؿ كبلمػو ، أف نحػك : سػفو زيػده نفسىػو ،  أصػمو 

ك  زيػدل  : سفيٍت نفسي زيدو ، فمما أيسًند الفعؿ مف الػنفس ، إلػى صػاحبيا الػذم ىػ
الكاقػػع مضػػافنا إليػػو ، خػػرج مػػا بعػػده ميفسػػرنا    ليػػدٌؿ عمػػى أف السػػفو فيػػو ، ككػػاف 
ػػا    ألفَّ الميفىسِّػػر ال يكػػكف إاٌل نكػػرة ، كلكنػػو تيػػًرؾ  حكمػػو أف يقػػاؿ : سػػفو زيػػد نفسن

 لّ عمى إضافتو ، كنصب كنصب النكرة تشبييا بو

ػػبي القػػكؿ بالنصػػب عمػػى نػػزع الخػػافض فػػي قكلػػو تعػػالى :  كى -ْ ػػف يىٍر ى مى
ػػًفوى نىٍفسىػػويل  البقػػرة  ػػف سى ـى ًإاٌل مى مَّػػًة ًإٍبػػرىاًىي ػػف مِّ { ال يكافػػؽ تفسػػير ا يػػة ، قػػاؿ َُّعى

ػػػػػو ، كأكبقيػػػػا ، تقػػػػػكؿ : سػػػػػفيتى  أبػػػػك عبيػػػػػدة :   سػػػػػفو نفسػػػػو :  أم : أىمػػػػػؾ نفسى

                                                 

 .  ِٔ/ُل معاني القرآف  ُ 

 . َُُٕ/ِل تيذيب المةة  ِ 

 َُٕٗ/ِ، كالتيػػػػذيب  ْٔٔ/ُ، كجػػػػامع البيػػػػاف  ِٔ/ُل ينظػػػػر : معػػػػاني القػػػػرآف لمفػػػػراء  ّ 
 . ُٗٗ/ّٔ، كالتاج  َِّ/ٕ، كالمساف  ْٖٗكالصحاح 
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ل ِ كقػاؿ األخفػش :   فػزعـ أىػؿ التأكيػؿ أنَّػو فػي معنػى : سػفَّو نفسىػولل ُ نفسىؾلل 

لزجاج :   كذىب يكنس إلى أف  فًعؿل  لممبالةة ، كما أفَّ  فعَّؿل لممبالةة كقاؿ ا
، فذىب في ىػذا مػذىب أىػؿ التأكيػؿ ، كيجػكز عمػى ىػذا القػكؿ : سىػًفٍيتي زيػدنا ، 
ػػفٍَّيتي زيػػدنا ، كقػػاؿ أبػػك عبيػػدة ، معنػػاه : أىمػػؾ نفسىػػو ، كأكبػػؽ نفسىػػو ،  بمعنػػى : سى

 ل ّ ، كمذىب يكنسلل فيذا  ير خارج عف مذىب أىؿ التأكيؿ 
كمما يقَّكم مذىب أىؿ التأكيؿ الحديث المرفكع ، فقد س ؿ النبي ،صمى 

اهلل عميو كسمـ ، عف الًكٍبًر ، فقاؿ ، الًكٍبري : أف تىٍسفىو الحؽَّ ، كتىٍةمىطى النػاسى 
 لْ 

أم : تستحقرىـ ، كتستخٌؼ بشأنيـ    كفي الحديث : إنَّما البةي مف سًفو الحؽَّ 
ػػػول امتينيػػػا ، كاسػػػتخؼَّ ل ٓ مػػػف جيمػػػولل  ، أم : كقػػػاؿ الزمخشػػػرم :    سػػػفو نفسى

بيا...كقيػػػػػػؿ انتصػػػػػػػاب   الػػػػػػنفسل عمػػػػػػػى التمييػػػػػػز ، كقيػػػػػػػؿ معنػػػػػػاه : سػػػػػػػفو فػػػػػػػي 
نفسػػو...كالكجو األكؿ ، ككفػػى شػػاىدنا لػػو بمػػا جػػاء فػػي الحػػديث : الًكٍبػػري أف تسػػفو 

لل  لمبرد أف   سفول  كقاؿ ابف عطية :   كحكى ثعمب كا لٔ الحؽَّ كتةمصى الناسى
 ل ٕ بكسر الفاء ، يتعدَّل كػ سفَّول بفتي الفاء كشدِّىالل 

كقد نبَّو أبك حياف األندلسي عمى قضػية ميمػة ، كىػي أف النصػب عمػى 
ػػػًفوىل  سػػػماعي شػػػاذ  بإجمػػػاع النحػػػاة ، فقػػػد قػػػاؿ :   كأمػػػا  نػػػزع الخػػػافض فػػػي   سى

..كأٌمػا التضػميف إسقاط حرؼ الجر ، كأصػمو مػف : سػفو فػي نفسػو ، فػبل ينقاس.
                                                 

  ّْل مجاز القرآف ص  ُ 

 ُُُ ل معاني القرآف ص ِ 

عرابو  ّ    َُٕٗ/ِكينظر : التيذيب لؤلزىرم  ُّٖ/ُل معاني القرآف كا 

  َِّ/ٕ، كلساف العرب  َُُٕ/ِل  التيذيب  ْ 

  ُٗٗ/ّٔل التاج  ٓ 

  ُٖٗ-ُٖٖ/ُل الكشاؼ  ٔ 

  ُِِ/ُل المحرر الكجيز  ٕ 
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فبل ينقاس ، كأمَّا نصبو أف يككف مفعكالن بو ، كيككف الفعؿ يتعػدل بنفسػو ، فيػك 
الذم نختاره ، ألف ثعمبنا كالمبرد حكيا أف   سًفول بكسر الفػاء ، يتعػدل  كػػ سفَّول  

كىػػذا ىػػك الكجػػو الػػذم اختػػاره السػػميف الحمبػػي مػػف بػػيف  ل ُ بفػػتي الفػػاء كشػػدِّىالل 
اؿ :    قكلػػو :  نفسػػول  فػػي نصػػبو سػػبعة أكجػػو . أحػػدىا ، كىػػك سػػبعة أكجػػو فقػػ

كاختار ىذا الكجو استنادنا الػى مػا حكػي عػف  لِ المختار ، أف يككف مفعكالن بولل 
ثعمب كالمبرد ، كاسػتنادنا الػى الحػديث المرفػكع :  الًكٍبػري أف تسػفو الحػؽَّ كتةًمػصى 

 ما كاحد .كالةمص كالةمط معنياى ل ّ الناسى ، الذم مر ذكره 
َوَقهاُلوْا ُكوُنهوْا ُههوًدا َأْو َنَصهاَرى ): اهتدى أو اقتدى : قال ات تعالى -ْ

قػاؿ { ٖ٘ٔبالبقرة : َتْ َتُدوْا ُقْل َبْل ِممََّة ِإْبرَاِهيَم َحِنيًفها َوَمها َكهاَن ِمهَن اْلُمْشهِرِكيَن(
ف نصػػبتيا الفػػراء فػػي إعػػراب  ًممَّػػةل :    فػػإف نصػػبتيا بػػػ نككفل كػػاف صػػكابنا ، كا  

كقػاؿ أبػك عبيػدة ل ْ بفعؿ مضمر كاف صكابنا ، كقكلؾ : بػؿ نتبػع  ممػة ابػراىيـ ل 
:    انتصب ، ألفَّ فيو ضػمير فعػؿ ، كػأفَّ مجػازة ، بػؿ اتبعػكا ممػة ابػراىيـ ، أك 

ل ، كقػػاؿ ل  ٓ : عمػػيكـ ممػػة ابػػراىيـلل  ك:  عمػػيكـل ، اسػػـ فعػػؿ أمػػر بمعنػػى   الػػـز
ـى بىػػٍؿ الطبػػرم :    كفػػي نصػػب   ل أكجػػو ثبلثػػة ، أحػػدىا...بؿ نتبػػع ممػػة ًممَّػػةى ًإٍبػػرىاًىي

إبػػػراىيـ حنيفنػػػا ، ثػػػـ يحػػػذؼ   نتبػػػعل الثانيػػػة ، كيعطػػػؼ بػػػػ الممةل ، عمػػػى إعػػػراب 
الييكدية كالنصرانية ، كا خر : أف يككف نصبو بفعؿ مضمر ، بمعنى  نتبػعل ، 

ممػة إبػراىيـ   كالثالث : أف يككف أريػد : بػؿ نكػكف أصػحاب ممػة إبػراىيـ ، أك أىػؿ
                                                 

  ْٔٓ/ُل البحر المحيط  ُ 

 . َُِ/ِل الدر المصكف  ِ 

  َُِ/ِل المصدر نفسو  ّ 

  َُٕ/ِركاه ابف حنبؿ في مسنده   لِ 

  ْٔ/ُل معاني القرآف  ْ 

  ّٓل مجاز القرآف ص ٓ 
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كقػاؿ ابػف لُ ، ثـ حذؼ  األىؿل ، ك األصحابل ، كأقيمػت  :  الممػةل  مقاميػالل
األنبػػػارم :    ممػػػةل منصػػػكب بفعػػػؿ مضػػػمر ، تقػػػديره : بػػػؿ نتبػػػع ممػػػة إبػػػراىيـ ، 
كزعػػػـ الككفيػػػكف أفَّ تقػػػديره : بػػػؿ نكػػػكف أىػػػؿ ممػػػة إبػػػراىيـ ، كالكجػػػو األكؿ أكجػػػو 

كجػو إلػى إضػمار بعػد إضػمار ، إضػمار الفعػؿ الكجييف ، ألٌنؾ تفتقر فػي ىػذا ال
ضػػػمار المضػػػاؼ ، كاإلضػػػمار عمػػػى ىػػػذا الحػػػد مػػػف المتنػػػاكالت البعيػػػدة ، فػػػبل  كا 

كقػػاؿ ابػػف عطيػػة :    كقيػػؿ : نيصػػبت ل ِ يصػػار إلييػػا مػػا كجػػد عنيػػا مندكحػػةلل 
 ل ّ عمى اإل راءلل 

يبػػػػدك أف المفسػػػػريف قػػػػد ذكػػػػركا مػػػػا أمكػػػػف أف يػػػػذكركه مػػػػف أكجػػػػو إعػػػػراب   
إاٌل النصب عمى نزع الخافض ، كأكؿ مف نقؿ القكؿ بو اسػتنادنا إلػى كتػب   ممةل

التفسير التي رجعت إلييا : القرطبي ، فقاؿ :   كقيؿ المعنػى : بػؿ نيتػدم بممػة 
ككذلؾ أشار اليو أبك حيػاف ل ْ إبراىيـ ، فمما حذؼ حرؼ الجر صار منصكبنالل 
ػػػا عمػػػى أنَّػػػو منصػػػكب عمػػػى مَّ اإل ػػػراء ، أم : الزمػػػكا ممػػػة  األندلسػػػي بقكلػػػو :   كا 

مَّا عمى أنَّو  منصكب عمى إسقاط الخافض ، أم :  إبراىيـ ، قالو أبك عبيدة ، كا 
كالسػػميف الحمبػػي بقكلػػو :   الرابػػع  : أنَّػػو منصػػكب عمػػى إسػػقاط حػػرؼ ل ٓ بممػػةلل 

 ل ٔ الجر ، األصؿ : نقتدم بممة إبراىيـ ، فممَّا حذؼ الحرؼ انتصبلل 

                                                 

عرابو   ّٓٔ/ُل جامع البياف  ُ  ، كمشػكؿ إعػراب القػرآف  ُٖٔ/ُكينظر : معاني القرآف كا 
 . َُِ/ُكالبنياف في إعراب القرآف  ُّٗ/ُ، كالكشاؼ  ّٕ/ُ

   ُِْ/ُل البياف في  ريب إعراب القرآف  ِ 

   ُِْ/ُل المحرر الكجيز   ّ 

  ُّٗ/ِل الجامع ألحكاـ القرآف  ْ 

  َٖٓ/ُل البحر المحيط  ٓ 

  ُّٓ/ِل الدار المصكف  ٔ 
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ير كقعت ميزلة التقميد األعمى ، ألفَّ القػكؿ بالنصػب كبذكر الكجو األخ
عمى نزع الخافض الذم شاع في كتب النحك كالتفسير قد قصد بو نزع الخافض 
، ال نػػزع الفعػػؿ معػػو ، فقػػد جػػاز القػػكؿ بػػو تقميػػدنا لمنحػػاة القػػدامى لػػك كػػاف الفعػػؿ 

كدنا أك نيتػػػدم ، أك نقتػػػدم مػػػذككرنا ، أم : لػػػك قيػػػؿ فػػػي الكػػػبلـ : كقػػػالكا ككنػػػكا ىػػػ
ػػا كتقميػػدنا إعػػراب  نصػػارل تيتػػدكا قػػؿ بػػؿ نقتػػدم ممػػة إبػػراىيـ حنيفػػا ، لجػػاز اتباعن
 ًممَّةىل منصكبنا عمى نزع الخافض ، أمَّا القكؿ بو ، كالفعؿ المتعدم بحرؼ الجػر 

  ير مذككر،  فيذا ما ال عبلقة لو البتة بالقكؿ بالنصب عمى نزع الخافض .
مو النحػاة كالمفسػركف فػي حسػبانيـ ، كىػك كالحقيقة أفَّ ثمة عامؿ لـ يدخ

ما يقتضيو نظـ الكبلـ ، كىذا ىك عامؿ النصب في االسػـ  ًممَّػةىل ، ألنَّػو متعمػؽ 
بخبر :  كػافل ،  المنصػكب فػي قضػية االتبػاع التػي تؤلػؼ المحػكر األساسػي ، 
كالدليؿ عمى ذلؾ أفَّ جميع األكجو اإلعرابية مستكحاة مف المعنى العاـ الذم في 

أليػػػة المتمثػػػؿ بحجيػػػة االقتػػػداء ، فيػػػك لػػػـ ينصػػػب بعامػػػؿ اإل ػػػراء ، أك بإسػػػقاط ا
حرؼ الجر ، أك بالعطؼ أك بفعؿ مضمر ، تقديره كذا ككذا ، بؿ نصب بعامؿ 

:  قكلػػو تعػػالى فػػي تىٍصػػًديؽىلالسػػياؽ ، كمػػف نظػػا ره فػػي القػػرآف الكػػريـ ، نصػػب  
ػػػافى ىىػػػػذىا اٍلقيػػػٍرآفي أىف ييٍفتىػػػرىل ًمػػػف دي  ػػػا كى مى ٍيػػػًو  كى لىػػػػًكف تىٍصػػػًديؽى الَّػػػًذم بىػػػٍيفى يىدى كًف المٌػػػًو كى

ل يكنس :  ٍيبى ًفيًو ًمف رَّبِّ اٍلعىالىًميفى تىٍفًصيؿى اٍلًكتىاًب الى رى  لىقىػٍد :  {كقكلػو تعػالىّٕكى
لىػػًكف تىٍصػًديؽى الَّػذً  ًديثنا ييٍفتىػرىل كى ـٍ ًعٍبرىةه الٍكًلي األىٍلبىاًب مىا كىافى حى ًصًي م كىافى ًفي قىصى

ل يكسؼ :  تىٍفًصيؿى كيؿَّ شىٍيءو كىىيدنل كىرىٍحمىةن لِّقىٍكـو ييٍؤًمنيكفى  { ُُُبىٍيفى يىدىٍيًو كى
)َوَمهههن َتَطهههوََّع َخْيهههرًا َفهههِشنَّ المّهههَه َشهههاِكٌر  تطهههّوع : قهههال ات تعهههالى : -٘

أعػرب ابػف األنبػارم  خيػرنال  منصػكبنا عمػى نػزع الخػافض { َٛ٘ٔعِميٌم(بالبقرة : 
العكبػػرم :    خيػػػرنال ، منصػػكب بأنَّػػػو مفعػػكؿ بػػػو ، كالتقػػدير : بخيػػػر ،  كقػػاؿ لُ 

                                                 

 . َُّ/ُل البياف في  ريب إعراب القرآف  ُ 
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ًذؼ الجر ، كصؿ الفعؿ ، كيجكز أف يككف صفة لمصدر محػذكؼ ، أم  فممَّا حي
: تطكعنا خيرنالل
  لُ  

تبيَّف مف كػبلـ سػيبكيو ، كمػا تقػدَّـ ، أفَّ المنصػكب عمػى نػزع الخػافض  
األصػؿ مجػركرنا بحػرؼ جػر أصػمي ،  ىك  ير المفعكؿ بو ، فاألكؿ مػا كػاف فػي

فينتصػػب عنػػد حذفػػو ، كالعكبػػرم خمػػط بػػيف المصػػطمحيف ، كالقػػكؿ بػػأفَّ   خيػػرنال 
 منصكب عمى نزع الخافض ال يقبؿ إاٌل بشركط ثبلثة ، ىي :

 أف ييبىيَّفى سٌر التحكؿ مف الجر إلى النصب .-ُ
 أف ييشار إلى الفرؽ في المعنى بيف الجر كالنصب .-ِ
الفعؿ ضمف األفعاؿ السػماعية التػي جػاز نصػب مػا تعػدَّل  أف يككف-ّ

 إليو بحرؼ الجر .
كىذه الشركط الثبلثة  ير متكافرة فػي الفعػؿ  تطػكَّعل  فػي ا يػة الكريمػة 
، ك يػػػاب الشػػػرط األكؿ ، كالثػػػاني يجعػػػؿ نصػػػب  خيػػػرنال ، عبثنػػػا ال معنػػػى لػػػو ، 

ال نصػػب عمػػى نػػزع الخػػافض كفيمػػا يتعمَّػػؽ بالشػػرط الثالػػث ، فػػإفَّ القػػكؿ بػػأفَّ  خيػػرن 
يػػدخؿ ا يػػة الكريمػػة فػػي حكػػـ الشػػذكذ   لػػذلؾ أشػػير إلػػى ىػػذا الكجػػو بأنَّػػو  يػػر 

 مقيس ، كجعؿ كنصب  الديارل ، شذكذنا في قكؿ الشاعر :  
تمركف الديارى كلـ تعكجكا      .....................       

 لِ 
ا عنػػػػد كجػػػػكد فيجػػػػب إذف التخمٌػػػػي عػػػػف األخػػػػذ بيػػػػذا اإلعػػػػراب ، كال سػػػػيم

إعراب آخر أقرب إلى معنى ا يػة كتركيبيػا ، كقػد أشػار إليػو العكبػرم ، بقكلػو : 
ػػا خيػػرنالل عػػراب   لّ    كيجػػكز أف يكػػكف صػػفة لمصػػدر محػػذكؼ ، أم : تطكعن كا 

ثاف ، كىك جعؿ  خيرنال ، منصكبنا عمى الحالية ، كما أنَّني أشـ في ا يػة معنػى 
                                                 

 . َُٗ/ُل التبياف في إعراب القرآف  ُ 

 . ُِٗ/ِل ينظر : الدر المصكف  ِ 

 . َُٗ/ُل التبياف في إعراب القرآف  ّ 
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نػػػى : أفَّ مػػػف تطػػػكَّع ، ككانػػػت  ايتػػػو مػػػف ىػػػذا المفعػػػكؿ ألجمػػػو ، أم : كػػػأفَّ المع
 التطكع فعؿ الخير ، فجزاؤه ما انتيت بو ا ية .

ْن َأَردتإهْم َأن َتْسَتْرِ هُعوْا َأْواَلَدُكهْم َفهاَل -ٙ استر   : قال ات تعهالى : )َواِ 
ههآ آَتْيههُتم ِبههاْلَمْعُروِف َواتَّقُههوْا المّهههَ  َواْعَمُمههوْا َأنَّ المّههَه ِبَمهها  ُجَنههاَح َعَمههْيُكْم ِإَذا َسههمَّْمُتم مَّ

أكالدكػػػػػـ : منصػػػػػكب عنػػػػػد جميػػػػػكر النحػػػػػاة { َٖٖٕتْعَممُهههههوَن َبِصهههههيٌر( بالبقهههههرة 
كالمفسػػػػريف عمػػػػى إسػػػػقاط حػػػػرؼ الجػػػػر   ألفَّ   استرضػػػػعل عنػػػػدىـ يتعػػػػدَّل إلػػػػى 
مفعػػػكليف ، األكؿ : يتعػػػدَّل إليػػػو بنفسػػػو ، كالثػػػاني : يتعػػػدَّل إليػػػو بحػػػرؼ الجػػػر، 

 لُ رضعكا مرضعة ألكالدكـكالتقدير : أف تست
فجميكر النحاة كالمفسريف ذىبكا إلػى أفَّ  أكالدكػـل المنصػكبة ، ىػي فػي 
األصؿ مجركرة ، كالتقدير : ألكالدكـ ، إاٌل أنِّي لـ أجد أحدنا منيـ مف أشػار إلػى 
سٌر التحكؿ الداللي مف الجٌر إلى النصب ، فيذا الكجو إذف مف اإلعراب مػردكد 

نَّػػو بػػدكف اإلشػػارة إلػػى ذلػػؾ ، يجعػػؿ نصػػب  أكالدكػػـل فػػي ا يػػة   لمػػا ذكرنػػاه   أل
عبثنا مف جية ، كنصبنا شاذ ا مف جية أخرل ، كىذا ما تنزَّه عنو القػرآف الكػريـ ، 
يضػػاؼ إلػػى ذلػػؾ أنَّػػو ال مسػػكغ لمسػػقكط فػػي ىػػذا المأخػػذ ، مػػا داـ ىنػػاؾ مػػذىب 

عػػػػراب آخػػػػر ، كىػػػػك مػػػػا ذكػػػػره الزمخشػػػػرم أفَّ  استرضػػػػعل  ي تعػػػػدَّل إلػػػػى آخػػػػر كا 
مفعكليو بنفسو ، فيكػكف   أكالدكػـل  مفعكلػو الثػاني ، كاألكؿ محػذكؼ ، كالمعنػى 

كقػاؿ أبػك حٌيػاف األندلسػي :   كاسػتفعؿ :   لِ : أف تسترضعكا المراضػع أكالدكػـ 
ىنا لمطمب ، أم : طمبػتي مػف المػرأة إرضػاع الكلػد ، كمػا تقػكؿ : استسػقيتي زيػدنا 

لخبزى ، أم : طمبتي منو أف يسقيني ، كأف يطعمنػي ، الماءى ، كاستطعمتي عمرنا ا

                                                 

عرابػػػو لمزجػػػاج  ُ  عػػػراب القػػػرآف لمنحػػػاس ص  ِٖٔ/ُل ينظػػػر : معػػػاني القػػػرآف كا  ،  ٖٗ، كا 
، كالبحػػػر  َُٓ/ُ، كالتبيػػػاف فػػػي إعػػػراب القػػػرآف  َُٔ/ُكالبيػػػاف فػػػي  ريػػػب إعػػػراب القػػػرآف 

 . ّْٕ/ِ، كالدر المصكف  ّْٗ-ّْٖ/ِالمحيط 

 . ِٕٕ/ُل ينظر : الكشاؼ  ِ 
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فكما أفَّ الخبز كالماء منصكباف ، كليس عمى إسقاط الخافض ، كذلؾ : أكالدكـ 
لػػذلؾ يكػػكف مػػف الخمػػط ، كالمػػبس أف  لُ  ، منصػػكب ال عمػػى إسػػقاط الخػػافضلل

 نسمي المنصكب عمى نزع الخافض مفعكالن بو .
ف بػٌرم : كتقػكؿ : استرضػعتي المػرأة كجاء فػي لسػاف العػرب :   قػاؿ ابػ 

كلػػػػػػدم ، أم : طمبػػػػػػتي منيػػػػػػا أف ترضػػػػػػعو ، قػػػػػػاؿ اهلل تعػػػػػػالى :  أىف تىٍستىٍرًضػػػػػػعيكٍا 
ل القػػػػػرة :  ـٍ كالمفعػػػػػكؿ الثػػػػػاني محػػػػػذكؼ ، أم : تسترضػػػػػعكا أكالدكػػػػػـ  {ِّّأىٍكالىدىكي

مراضع ، كالمحذكؼ عمى الحقيقة المفعػكؿ األكؿ    ألفَّ المرضػعة ىػي الفاعمػة 
 ل ِ ...كحكى الحكفي في البرىاف في أحد القكليف أنَّو متعد  إلى مفعكليفلل بالكلد

فإعراب  أكالدكـل ، مفعكالن بو مقبكؿ   ألنَّو قا ـ عمى معنى المفعكلية ، 
ػػػا القػػػكؿ بػػػأفَّ  أكالدكػػػـل  منصػػػكب عمػػػى نػػػزع الخػػػافض ، فػػػإنِّي ال أدرم كيػػػؼ  أمَّ

 حتكل . استسا و الجميكر   ألنَّو قكؿ فارغ مف كؿ م
َوَلهههِكن الَّ ُتَواِعههُدوُهنَّ ِسههراا ِإاّل َأن َتُقولُههوْا  واعههَد : قههال ات تعههالى :  -ٚ

 قيؿ في إعراب  سرَّال األقكاؿ ا تية  :{ َٖٕ٘قْواًل مَّْعُروًفا( بالبقرة 
ل ألٌنػػو بمعنػػى  : النكػػاح ، كالتقػػدير : ال -ُ إنػػو مفعػػكؿ بػػو لػػػ تيكىاًعديكىيفَّ

ا  . تكاعدكىف نكاحن
إٌنػػػػػو مصػػػػػدر فػػػػػي مكضػػػػػع الحػػػػػاؿ ، بمعنػػػػػى مسػػػػػتٍخفيف ، كالمفعػػػػػكؿ -ِ

 محذكؼ ، كالتقدير : التكاعدكىف النكاح سر ا .
 إٌنو صفة لمصدر محذكؼ ، أم : ال تكاعدكىف مكاعدة سرنا .-ّ
 إٌنو بتقدير : في سر  ، فيككف  ًسر ال  منصكبنا عمى الظرفية .-ْ
عمػػػى سػػػرو ، أم : عمػػػى  إٌنػػػو منصػػػكب عمػػػى نػػػزع الخػػػافض ، أم :-ٓ

لػػػى  نكػػاح ، ألف الفعػػػؿ : كاعػػػد ،  يتعػػػدل إلػػػى مفعػػػكليف ، إلػػػى األكؿ بنفسػػػو ، كا 

                                                 

 . ّْٗ/ِل البحر المحيط  ُ 

  ٔٓ/ُِكينظر : تاج العركس  ُٔٔ/ٔل   ِ 
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الثػػػػاني بحػػػػرؼ الجػػػػر  إلػػػػىل ، فممػػػػا حػػػػذؼ حػػػػرؼ الجػػػػر ، كصػػػػؿ إليػػػػو الفعػػػػؿ 
  لُ فنصبو

كفيمػػا يتعمػػؽ بالكجػػو األخيػػر قػػاؿ ابػػف ىشػػاـ     عمػػىل : عمػػى كجيػػيف 
 أحدىما : أف تككف حرفآ...قكلو 

 فتبدم ما بيا مف صبابةو   كأخفي الذم لكال األسى لقضانيتحفت 
أم : لقضػػػػى عمػػػػيَّ ، فحػػػػذفت  عمػػػػىل ، كجعػػػػؿ مجركرىػػػػا مفعػػػػكالن ، كقػػػػد حمػػػػؿ 
لىػػػػًكف الَّ تيكىاًعػػػديكىيفَّ ًسػػػر ا ًإاٌل أىف تىقيكليػػػكٍا قىػػػٍكالن  األخفػػػش عمػػػى ذلػػػؾ قكلػػػو تعػػػالى :  كى

كفنال  البقرة    لِ {أم : عمى سرلل ِّٓمٍَّعري
كيبدك أف ابف عطية قد حسػـ األمػر فػي ىػذه األكجػو اإلعرابيػة المختمفػة 
بقكلػػػػو :   ذىػػػػب ابػػػػف عبػػػػاس ، كابػػػػف جبيػػػػر ، كمالػػػػؾ كأصػػػػحابو ، كالشػػػػعبي ، 
كمجاىػػػػد ، كعكرمػػػػة ، كالسيػػػػدِّم ، كجميػػػػكر أىػػػػؿ العمػػػػـ ، إلػػػػى أفَّ المعنػػػػى : ال 

كخفيػػػػة ،  تكاعػػػػدكىف بالمكاعػػػػدة ، كالتكاثػػػػؽ ، كأخػػػػذ العيػػػػكد فػػػػي استسػػػػرار مػػػػنكـ
 ل ّ ك ًسر ال عمى ىذا التأكيؿ نصب عمى الحاؿ ، أم : مستسريف لل 

كىذا ىك المعنى كالتفسير الذم يقطع بإعراب :  ًسر ال  حاالن ، مػف دكف 
اإلعػػػراب المختمػػػؽ : النصػػػب عمػػػى نػػػزع الخػػػافض ، ك يػػػره مػػػف أكجػػػو االعػػػراب 

 المذككرة .
ههْمَنا َبْعَ ههُ ْم َعَمههى َبْعههٍض  ِتْمههَك الرإُسههلُ ) رفهه  : قههال ات تعههالى :-ٛ َف َّ

ْنُ م مَّن َكمََّم الّمُه َوَرَفَ  َبْعَ هُ ْم َدَرَجهاتٍ  فػي نصػب  درجػاتل { ٖٕ٘(بالبقرة : مِّ
 ، ستة أكجو ، ىي :

                                                 

،  ََُ/ُ، كمشػػػػكؿ إعػػػػراب القػػػػرآف لمقيسػػػػي  ٗٗل ينظػػػػر : إعػػػػراب القػػػػرآف لمنحػػػػاس ص ُ 
  ُِٓ/ُكالتبياف في إعراب القرآف لمعكبرم 

 . ُِْ/ُل مةني المبيب  ِ 

  ُّٔ/ُل المحرر الكجيز  ّ 
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إنَّو حاؿ مف  بعضيـل عمػى حػذؼ مضػاؼ ، أم : ذا درجػات ، أك -ُ
 ذكم درجات .

 إنَّو مصدر كاقع مكقع الحاؿ .-ِ
مِّف معنى  بمَّ ل كالتقػدير : بمَّػ  إنَّو مفعك  -ّ ؿ ثاف لػ رفعل  عمى أنَّو ضي

 بعضيـ درجات .
 إنَّو بدؿ اشتماؿ .-ْ
إنَّو مصدر عمى معنى الفعؿ ال لفظو   ألفَّ الدرجة بمعنػى الرفعػة ، -ٓ

 فكأنَّو قيؿ : رفع بعضيـ رفعات .
إنَّػػػو منصػػػػكب عمػػػػى إسػػػػقاط الخػػػافض ، كذلػػػػؾ الخػػػػافض يحتمػػػػؿ أف -ٔ
مىل  أك  فيل ، أك  إلىل ، كالتقدير : عمى درجات ، أك : في درجػات يككف  ع

ًذؼ حرؼ الجر انتصب ما بعده   لُ ، أك : إلى درجات ، فممَّا حي
تقدَّـ في مكاضع مختمفة ذكر مآخذ القكؿ بالنصب عمى نزع الخافض ، 

عرابيا ما يأتي :  كمف ىذه المآخذ التي تتعمؽ بتفسير ىذه ا ية كا 
مػػتى ىػذه األكجػػو اإلعرابيػة ، لكجػػدتى أفَّ لكػؿ كجػػو معنػػاه ، إاٌل لػك تأمَّ -ُ

كجو النصب عمى نزع الخافض ، فإنَّو ال يدٌؿ عمػى معنػى ، فاألخػذ بػو إذف فػي 
إعػػػراب ىػػػذه ا يػػػة يعنػػػي إفرا يػػػا مػػػػف محتكاىػػػا ، كفػػػي ىػػػذا تعطيػػػؿ لمتفسػػػػير ، 

لة معنكيػة ، أك كتحكيؿ القرآف الكريـ إلى مجرد تراكيب لفظية ، ال ترمز إلى دال
 ببل ية .
ػا معنػى مػف معػاني -ِ لمَّا كردت  درجاتل منصكبة ، فقد أريػد بيػا حتمن

عرابيػػػػػا منصػػػػػكبة عمػػػػػى نػػػػػزع  االسػػػػػـ المنصػػػػػكب كالحػػػػػاؿ ، أك المفعػػػػػكؿ بػػػػػو ، كا 
الخػػافض يعنػػي جعميػػا بمعنػػى المجػػركر الػػذم يحمػػؿ داللػػة الحػػرؼ الػػذم جػػرَّه ، 

ػػػرَّت  درجػػػاتل  بػػػالحرؼ الػػػذم  كمػػػا أيريػػػد  ىػػػذا المعنػػػى البتػػػة   ألنَّػػػو لػػػك أريػػػد لجي

                                                 

 . ّٔٓ/ِ، كالدر المصكف  ُّٔ/ُل ينظر  التبياف في إعراب القرآف لمعكبرم  ُ 
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اختيرت داللتو مف دكف األحرؼ الجارَّة األخرل ، فاألخذ إذف بالنصب عمى نزع 
الخافض ييعىدت تحريفنا لداللة ا ية ، كما أفَّ النحػاة كالمفسػريف بقػكليـ  بيػذا الكجػو 

ػػا قػػد تػػدخمكا فيمػػا أراده اهلل ، فيػػك ، سػػبحانو ، لػػك أر  اد مػػا أرادكه ، ، ييعىػػدتكف أيضن
 فإنَّو ما كاف يعجزه جر االسـ بأحد أحرؼ الجر التي قدَّركىا .

مػػػف األكجػػػو اإلعرابيػػػة األخػػػرل المػػػذككرة ، القػػػكؿ بتضػػػميف  رفػػػعل ، -ّ
معنػػى  بمَّػػ ل كفػػي ىػػذا الكجػػو مآخػػذ القػػكؿ بالنصػػب عمػػى نػػزع الخػػافض نفسػػيا   

ػػا تحريفنػػا لداللػػة ا يػػة ، كتػػدخبلن  فػػي إرادة اهلل ، سػػبحانو ، فمػػك أراد إلنَّػػو ييعىػػدت أيضن
اهلل ، تعالى ذكره ، ما أراده المعربكف كالمفسركف مف القكؿ بالتضميف ، لما كاف 

ا أف يقكؿ : بمَّ  ، بدالن مف : رفع .  يعجزه أيضن
الػػدليؿ عمػػى أفَّ  رفػػعل ، متعػػدِّ إلػػى  درجػػاتل ، بنفسػػو ، عػػدـ كركد -ْ

ػػر ، كىػػي : قػػكؿ اهلل تعػػالى  تعدِّيػػو إلييػػا بحػػرؼ الجػػر فػػي المكاضػػع  فىػػعى األيخى  كىرى
اتو  ـٍ فىػػٍكؽى بىٍعػػػضو دىرىجى ػػكي ـٍ ){ كقكلػػو تعػػػالى : ُٓٔل األنعػػاـ : بىٍعضى ػػػيي فىٍعنىػػا بىٍعضى كىرى

ػػػاتو  كا { كقكلػػو تعػػالى :  ِّل الزخرؼ : فىػػٍكؽى بىٍعػػضو دىرىجى كا فىانشيػػػزي ذىا ًقيػػػؿى انشيػػزي كىاً 
نيػػكا ًمػػػن ػػاتو يىٍرفىػػًع المَّػػوي الَّػػًذيفى آمى ـى دىرىجى ـٍ كىالَّػػًذيفى أيكتيػػكا اٍلًعٍمػػ كعمػػػى  {ُُل الزخرؼ : كي

كىاٍذكيػػٍر ًفػػي اٍلًكتىػػاًب ًإٍدًريػػسى ًإنَّػػوي كىػػافى ًصػػدِّيقنا نًَّبي ػػا نحػػك ىػػذه ا يػػات قكلػػو تعػػالى :  
ًمي أٓ  فىٍعنىاهي مىكىاننا عى  {ٕٓ-ٔٓل مريـ : { كىرى

ُُْمُرُكم ِباْلَفْحَشهاء الشَّهْيَطاُن َيِعهوعد : قال ات تعالى : )-ٜ ُدُكُم اْلَفْقهَر َوَيه
ْنُه َوَفْ اًل َوالّمُه َواِسٌ  َعِميمٌ   {ٕٛٙ(بالبقرة : َوالّمُه َيِعُدُكم مَّْغِفَرًة مِّ

ػػػًذفٍت ،  قػػػاؿ الزجػػػاج :   يعػػػدكـ الفقػػػر : يعػػػدكـ بػػػالفقر ، كلكػػػفَّ البػػػاء حي
 كأفضى الفعؿ فنصب ، كما قاؿ الشاعر :

يرى فافعؿ ما أيًمٍرتى بًو     فقد تركتيؾى ذا ماؿو كذا نشًبللأىمٍرتيؾى الخ     
 لُ  

                                                 

عرابو  ُ   . ِٖٗ/ُل معاني القرآف كا 
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ـي نسػػػأؿ الزجػػػاج فػػػي ىػػػذا المقػػػاـ أنَّػػػؾ حػػػيف جعمػػػتى قكلػػػو تعػػػالى :   يىًعػػػديكي
ػاذا لػـ تشػر، كلػك مجػرد إشػارة ، إلػى الفػرؽ فػي  ل أصمو : يعػدكـ بػالفقر ، ًلمى اٍلفىٍقرى

لجػػر فػػي المثػػاؿ كالتقػػدير المعنػػى بػػيف معنػػى النصػػب الػػذم فػػي ا يػػة ، كمعنػػى ا
ـي اٍلفىٍقػرل كلػـ يقػؿ كمػا  الذم جعمتو ىػك األصػؿ ؟  كلمػاذا قػاؿ اهلل تعػالى :  يىًعػديكي
ىك األصؿ : يعػدكـ بػالفقر ؟  لمػاذا جػاء قكلػو تعػالى عمػى خػبلؼ األصػؿ ؟   ى 
يجيب لساف حالو : لـ أذكر ىذا كمَّو ، بؿ لـ يخطر ببالي شيء مف ذلؾ   ألفَّ 

 مفسريف قد أجمعكا عمى أفَّ النصب كالجر معنيييما كاحد .النحاة كال
يا سبحاف اهلل ، ىؤالء النحاة كالمفسركف الػذيف اعتػدنا مػنيـ أف ينبيكنػا  

فػي مسػػا ؿ كثيػرة عمػػى أدؽ الفػركؽ الخفيػػة بػػيف صػيةة كصػػيةة قريبػة منيػػا ، مػػا 
كاضػػي  بػػاليـ سػػاككا ىنػػا  بػػيف المنصػػكب كالمجػػركر مػػع أفَّ الفػػرؽ بػػيف معنيييمػػا 

 شأنيما شأف كثير مف األمثمة ؟ 
لـ يرد في القرآف الكريـ تعدم  كعدل إلى مفعكلػو الثػاني بالبػاء ، كليػذا  

نقػػكؿ : لػػك قيػػؿ فػػي الكػػبلـ : يعػػدكـ الشػػيطاف بػػالفقر، لكػػاف المػػراد إلصػػاؽ معنػػى 
الكعد بالفقر، كىذه قضية ال خبلؼ فييا ، كيككف التركيب بالجر ىنػا ، مشػتةبلن 

ىذه الداللة   فمـ ييعػفى بداللػة الفقػر ، لػذا يكػكف المقصػكد مػف الفقػر معنػاه بإبراز 
ل ألنَّػو  ـي اٍلفىٍقػرى االعتيادم ، إاٌل أنَّو جاء منصكبنا في قكلو تعالى :  الشٍَّيطىافي يىًعػديكي
ا ، كأيريػد بيػذا  أريد أف يقع مفعكالن بو ، كىذه قضية يجب أف ال ييختىمىؼ فييا أيضن

ابو كاالحتػػػػكاء عميػػػػو   ممػػػػا اقتضػػػػى أف يكػػػػكف معنػػػػى ا يػػػػة : إفَّ المعنػػػػى اسػػػػتيع
الشيطاف يعدكـ الفقر ، الفقر الذم ىك بأكسع معناه ، كبكؿ دالالتو ، الفقػر مػف 
الماؿ ، كالفقػر مػف العػز كالجػاه ، كالفقػر مػف النصػر كالةمبػة ، كالفقػر مػف األمػف 

لباؿ ، كالفقر مف القناعػة كاألماف كاألنصار ، كالفقر مف عافية البدف كاطم ناف ا
بمػػا قسػػـ اهلل ، كالفقػػر مػػف رضػػى اهلل ، كالفقػػر مػػف األجػػر كالثػػكاب ، كالفقػػر مػػف 

 اإلسبلـ كاإليماف ، كالفقر مف كؿ خير ، خير الدنيا كا خرة .   
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ىػػذا ىػػػك المأخػػػذ العػػاـ األكؿ الػػػذم جػػػاء مػػػف القػػكؿ بالنصػػػب عمػػػى نػػػزع 
فيػو النحػاة كالمقسػركف مػف جػراء ىػذا  الخافض ، كالمأخػذ العػاـ الثػاني الػذم كقػع

قػاس الزجػاج القكؿ المختمؽ ، ىك المأخذ نفسو  الذم كقع فيو الزجاج ىنػا ، إذ  
كػػػػبلـ اهلل ، سػػػػبحانو ، عمػػػػى كػػػػبلـ البشػػػػر ، بػػػػؿ قاسػػػػو عمػػػػى ضػػػػركرة شػػػػعرية ، 
كالشػػػػاعر مػػػػدرؾ تمػػػػاـ اإلدراؾ أفَّ مػػػػف األفصػػػػي ، كاألنسػػػػب أف يقػػػػكؿ : أىمٍرتيػػػػؾى 

ما أيًمٍرتى بو   ليكػكف تركيػب األمػر األكؿ ، كتركيػب األمػر الثػاني بالخيرى فافعؿ 
عمػػػػى نسػػػػؽ كاحػػػػد ، إاٌل أفَّ الشػػػػاعر خػػػػالؼ ىػػػػذا الػػػػنظـ األمثػػػػؿ ، فحػػػػذؼ البػػػػاء 
مضػػػطر ا   ألفَّ كزف البيػػػت اليسػػػتقيـ إاٌل بحػػػذفيا، كمػػػف ىػػػذه الضػػػركرة الشػػػػعرية 

فض ، كأخضعكا لو استنبط النحاة ، كالزجاج كاحد منيـ ، النصب عمى نزع الخا
لةػػػة القػػػرآف  ، فيػػػـ بيػػػذا العمػػػؿ ، جعمػػػكا لةػػػة كتػػػاب اهلل  تابعػػػة لمةػػػة الشػػػعراء ، 
ككػػػاف األكلػػػى قمػػػب ىػػػذه المعادلػػػة ، ال ألفَّ لةػػػة القػػػرآف الكػػػريـ ىػػػي األفصػػػي ، 
ًضػعٍت المبنػػة األكلػػى فػػي أساسػػو ، كانػػت  ػػا ألفَّ النحػػك يػػكـ كي كاألبمػ  ، كلكػػف أيضن

لةة القرآف ، ال الحفاظ عمى لةة الشعراء ، كانػت الةايػة الةاية منو الحفاظ عمى 
األساسية أف نفيـ ألفاظ القرآف الكريـ ، كمقاصده ، كتحقيؽ ىذه الةاية يستكجب 
َـّ نخضػػع ليػػا لسػػاننا ، كنقػػيس عمييػػا كػػبلـ  أف نسػػتنبط منػػو أكالن قكاعػػد المةػػة ، ثػػ

ف أف يفسػػػركا العػػػرب ، أم : تحقيػػػؽ ىػػػذه الةايػػػة أكجبػػػت عمػػػى النحػػػاة كالمفسػػػري
 القرآف ، كيعربكه بقكاعد مستقاة مف القرآف ، ال بقكاعد تؤخذ مف  يره .

ػػػؿ كيػػػؼ قػػػاس الزجػػػاج أفصػػػي كػػػبلـ ، كىػػػك كػػػبلـ رب العػػػزة ، جػػػؿ  كتأمَّ
كعػبل ، بضػركرة شػعرية ، فسػػقط فػي مأخػذ كبيػػر مػف حيػث لػػـ يشػعر ، كىػك أنَّػػو 

مسػتكل ىػذه الضػركرة ، بيذا القيػاس حكػـ عمػى أفَّ لةػة القػرآف الكػريـ ، ىػي فػي 
بؿ أدنى ، ألنَّو جعؿ لةة القرآف الكريـ تابعة لمةة الضركرات الشعرية  ، كالتػابع 
حكمو أف يككف أدنى مف المتبكع ، فيذه  فمة كبيرة ، ك فمة أخػرل أكبػر منيػا ، 

ل البقرة : كفي ىذا المكضع ، كىك قياس قكلو تعالى :   ـي اٍلفىٍقرى { بقػكؿ ِٖٔيىًعديكي
أمرتػػؾى الخيػػػرى   ليسػػتدؿ مػػػف خبللػػو  عمػػى أفَّ  الفقػػػرل  فػػي كػػػبلـ اهلل ر : الشػػاع
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نيًصبى عمى  رار نصب  الخيرل  في كبلـ الشػاعر ، مػف أجػؿ أف يسػكغ األخػذ 
يىػػٍأميريكيـ ًباٍلفىٍحشىػػاءل البقرة :  : بيػػذا القيػػاس ، كلػػـ يحػػت  بكػػبلـ اهلل  { ليمنػػع ِٖٔكى

يىٍأميريكيـ ًباٍلفىٍحشىاءل البقرة : قكلو تعالى :   أك ال يفكر فيو ، مع أفَّ ىذا القياس ،  كى
أقرب إليو مف قكؿ الشاعر :  أمرتؾى الخيرى ، ألنَّو أعقب مكطف الشاىد  { ِٖٔ

 ، كعطؼ عميو في السياؽ نفسو .
ىػػؤالء ىػػـ النحػػاة الػػذيف زعمػػكا أنَّيػػـ جعمػػكا لةػػة القػػرآف الكػػريـ مصػػدرىـ 

نَّمػا الػذم األكؿ في المةة ، كىؤالء ىـ الػذيف  زعمػكا أفَّ النحػك نضػ  كاحتػرؽ ، كا 
نضػػ  كاحتػػرؽ ،  ىػػك النحػػك الػػذم اسػػتنبطكه  مػػف أشػػعار العػػرب ، كلػػيس النحػػك 
الذم يستنبط مػف كتػاب اهلل المجيػد ، كالشػاىد عمػى ذلػؾ كثػرة الدراسػات النحكيػة 

 القرآنية التي ال تزاؿ مستمرة في نضكجيا .  
ُُ َفهاَل ِإنَّ قال ات تعالى : ):  خوَّف-ٓٔ ُف َأْوِلَيهاء َما َذِلُكُم الشَّْيَطاُن ُيَخهوِّ

قػاؿ الشػريؼ الرضػي :  {٘ٚٔ(بآل عمهران :َتَخاُفوُهْم َوَخاُفوِن ِإن ُكنُتم مإْؤِمِنينَ 
ـٍ    كمف سأؿ عف معنى قكلو :   ػافيكىي ػكِّؼي أىٍكًليىػاءهي فىػبلى تىخى ـي الشَّػٍيطىافي ييخى ا ذىًلكيػ ًإنَّمى

افيكًف ًإف كي  ٍؤًمًنيفى كىخى { فقاؿ : المعمكـ أفَّ الشيطاف يخٌكؼ ُٕٓل آؿ عمراف :نتـي مت
أعداءه ، ال أكلياءه ، فما معنى ىذا الكػبلـ ؟  فػالجكاب أفَّ المراد...يخػكفكـ مػف 
ػػا  أكليا ػػو... تقػػدير الكػػبلـ : يخػػكؼ المػػكمنيف بأكليا ػػو الػػذيف ىػػـ المشػػرككف   فممَّ

ء فنصػػػبيـ...أك يكػػػكف تقػػػدير الكػػػبلـ : أسػػػقط البػػػاء ، كصػػػؿ الفعػػػؿ إلػػػى األكليػػػا
يخكفكـ أكلياءه فحذؼ المفعكؿ األكؿ كاكتفى بالثاني... كذىب كثير مف العمماء 

كِّؼي أىٍكًليىاءهي المتقدميف ...إلى أفَّ قكلو تعالى :   فيف ييخى كَّ ل عمى ظاىره ، كأفَّ المخى
  حقيقػة إليمانػوللىـ أكلياء الشيطاف عمى الحقيقة...إنَّما ىـ المنػافقكف ، كمػف ال

  لُ 

                                                 

ل حقػػا ؽ التأكيػػؿ فػػي متشػػابو التنزيػػؿ ، فػػي ذيػػؿ الكجػػكه كالنظػػا ر لمقاتػػؿ بػػف سػػميماف  ص  ُ 
َّْ-َّٔ . 
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كاختػػار جميػػكر المعػػربيف كالمفسػػريف إعػػراب  أكليػػاءهل ، منصػػكبنا عمػػى 
فكـ بأكليا و ، فحذؼ المفعػكؿ األكؿ  كػـل ،  إسقاط حرؼ الجر ، كالتقدير : يخكِّ

 لُ كالباء مف المفعػكؿ الثػاني ، فممَّػا حػذؼ حػرؼ الجػر كصػؿ الفعػؿ إليػو فنصػبو
: يخػكِّؼ أكليػاءه مػف المنػافقيف فػي عػدـ مقاتمػة  كأجاز بعضيـ أف يكػكف المعنػى

  لِ المشركيف
الشػػتةاؿ المعػػربيف كالمفسػػريف فػػي إعػػراب  أكليػػاءهل  بػػالقكؿ المختمػػؽ ، 
كالمصنكع صناعة لفظية ، جعميـ ال ينتبيكف عمى داللة الفعؿ   يخكِّؼل ، ىنػا 

ظىمَّ  ٍلنىػا كقد بدا لي أنَّػو كداللػة :  ظىمٍَّمنىػال فػي قكلػو تعػالى :  كى ـى كىأىنزى ػا ـي اٍلةىمى مىػٍيكي ٍمنىػا عى
ل  البقرة  ـي اٍلمىفَّ مىٍيكي { الػذم مػرَّ إعرابػو كتفسػيره ، فمصػيةة  فعَّػؿل ، داللتػاف  ٕٓعى

دتو بمعمكمات ، لـ يكف يعمميا مػف قبػؿ  ، فقكلنا مثبلن : عمَّمتي زيدنا ، يعني ، زكَّ
يةة داللػػػة أخػػػرل ، ، ىػػػذا ىػػػك المعنػػػى المعتػػػاد ، لكػػػف قػػػد يقصػػػد مػػػف ىػػػذه الصػػػ

ييتىعرَّؼ إلييا مف السياؽ ، كىي إفادتيا معنى الجعػؿ ، فيكػكف القصػد  مػف قكلنػا 
فتي زيدنا ، فمعناه الشا ع : أنَّؾ  : عمَّمتي زيدنا ، جعمتو معمِّمنا ، ككذلؾ قكلنا : خكَّ
أخفتػػو ، بمعنػػى أنَّػػؾ جعمتػػػو خا فنػػا ، لكػػف قػػػد يػػراد مػػف ىػػػذا المثػػاؿ نفسػػو ، أنَّػػػؾ 

فنػػػا ال خا فنػػػا ، أم : أنَّػػػؾ أنػػػت الػػػذم صػػػنعت فيػػػو حػػػدكث التخكيػػػؼ جعم تػػػو ميخكِّ
ػػػريف ، كعمػػػى ىػػػذا النحػػػك جػػػاء قكلػػػو تعػػػالى :   ػػػكِّؼي لآلخى ـي الشَّػػػٍيطىافي ييخى ػػػا ذىًلكيػػػ إنَّمى

فيف أىٍكًليىاءهل فميس المراد أنَّو أخاؼ أكلياءه  ، بػؿ المػراد أفَّ الشػيطاف جعميػـ مخػكِّ
                                                 

، كتفسػػػير  َُٓ، كمعػػػاني القػػػرآف لؤلخفػػػش ص  ُْٕ/ُل ينظػػر :  معػػػاني القػػػرآف لمفػػػراء ُ 
عرابػو  ِِٗ/ْرم ، كجامع البياف لمطب ُُٔ ريب القرآف البف قتيبة ص  ، كمعاني القػرآف كا 

، كالبيػػاف فػػي  ْْٓ/ُ، كالمحػػرر الػػكجيز البػػف عطيػػة  ّّْ/ُ، كالكشػػاؼ  ُُْ/ُلمزجػػاج 
، كالبحػػر المحػػيط ألبػػي  ِْٓ/ُ، كالتبيػػاف فػػي إعػراب القػػرآف   ُِّ/ُ ريػب إعػػراب القػػرآف 

ىاف في ، كالبر  ْْٗ-ّْٗ/ّ، كالدرالمصكف لمسميف الحمبي  ُٖٔ-ُٕٔ/ِحياف األندلسي 
 ٖٗٓعمـك القرآف لمزركشي ص 
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ا مػف أقنعتػو الشػيطانية المزيفػة ، فبػدكا فػي نظػر ضػعاؼ ، ذلؾ بأف ألبسيـ قناعن 
اإليماف بأنَّيـ ميخيفكف ، كىـ فػي الحقيقػة أجػبف الخمػؽ ، ليسػكا أىػبلن ألف يخكفػكا 
ػا لمشػيطاف ،  أىؿ اإليماف ، بػؿ ىػـ مػف شػدة خػكفيـ مػف كػؿ شػيء صػاركا أتباعن

ػػافيكًف ًإف كليػػذا قػػاؿ اهلل ، سػػبحانو :   ـٍ كىخى ػػافيكىي ػػٍؤًمًنيفى فىػػبلى تىخى ل آؿ عمػػراف كينػػتـي مت
 { ألنَّيـ ال يستحقكف أف يخاؼ منيـ أحد . ُٕٓ:

كالجػػدير بالػػذكر أنَّػػي قػػد كجػػدتي فيمػػا بعػػد أفَّ ىػػذه الداللػػة التػػي ذكرتييػػػا 
ػػكِّؼي أىٍكًليىػػاءهل لمفعػػؿ   فػػي ا يػػة ، قػػد صػػرح بيػػا الخميػػؿ بقكلػػو :   كقػػد يقػػاؿ : ييخى

فتي الرجؿى ، أم : صيَّرتو بح لل خكَّ  لُ اؿ يخافو الناسي
نحَت : قال ات تعالى : )َواْذُكُروْا ِإْذ َجَعَمُكهْم ُخَمَفهاء ِمهن َبْعهِد َعهاٍد  -ٔٔ

َوَبههههههوََّأُكْم ِفههههههي اأَلْرِض َتتَِّخههههههُذوَن ِمههههههن ُسههههههُ وِلَ ا ُقُصههههههورًا َوَتْنِحتُههههههوَن اْلِجَبههههههاَل 
تىٍنًحتيػػػكفى  { جػػػاء فػػػي الػػػدر المصػػػكف :   قكلػػػو تعػػػالى : ٗٚ(باألعراف : ُبُيوتًههها كى

اٍلًجبىػاؿى بيييكتنػال يجػكز أف يكػكف  الجبػاؿل  منصػكبنا عمػى إسػقاط الخػػافض ، أم : 
ػػمَّف  تنحتػػكفل معنػػى مػػا  مػػف الجبػػاؿ...فيككف  بيييكتنػػال  مفعكلػػو ، كيجػػكز أف ييضى
يتعػػػػدَّل الثنػػػػيف ، أم : كتتخػػػػذكف الجبػػػػاؿ بييكتنػػػػا بالنحػػػػت ، أك تصػػػػيركنيا بيكتنػػػػا 

 لِ  ككف  الجباؿل  ىك المفعكؿ بو  ك بيكتنال : حاؿللبالنحت ، كيجكز أف ي
ـى نمتجػػئ إلػػى الكجػػو األكؿ ، أك الثػػاني ، كقػػد جػػاز الكجػػو الثالػػػث؟    كًلػػ

كىػػػك األصػػػي ، كاألقػػػرب إلػػػى معنػػػى ا يػػػة كتفسػػػيرىا ، فحػػػيف قػػػاؿ ، سػػػبحانو ، 
تىٍنًحتيػػكفى اٍلًجبىػػاؿى بيييكتنػػا  ، األكلػػى : أنَّػػو ل أراد داللتػػيف ، دٌؿ عمييمػػا ظػػاىر ا يػػة كى

أراد مػػػػػػػف  تنحتػػػػػػػكفل معنػػػػػػػى  تنحتػػػػػػػكفل  فتضػػػػػػػمينيا معنػػػػػػػى   تتخػػػػػػػذكفل ، أك 
 تيصػػػػيِّركفل ، تحريػػػػؼ صػػػػريي كمتعمػػػػد لداللػػػػة ا يػػػػة ، كالػػػػدليؿ عمػػػػى ذلػػػػؾ أفَّ 
صاحب الدر المصكف لـ يسػتطع أف يتخمَّػى عػف معنػى النحػت ، فقيَّػد التضػميف 

                                                 

 .َُٖ/ٓ، كينظر : لساف العرب  ِّٕل كتاب العيف ص  ُ 
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كتتخذكف الجبػاؿ بييكتنػا بالنحػت ،  بو ، فاضطرَّ أف يقدر التضميف األكؿ بقكلو :
، كالثانية : أنَّو لـ يستعمؿ  ًمػفل ،  كقدَّر الثاني بقكلو : تصيركنيا بيكتنا بالنحت

لبلستةناء عف داللتيا   إذ تدؿ عمى معنى التبعيض ، كالمراد مف قكلو تعػالى : 
تىٍنًحتيػػػكفى اٍلًجبىػػػاؿى بيييكتنػػػا  ػػػة ، كاسػػػتعماؿ  ًمػػػكى فل ، يةيِّػػػر ىػػػذه ل الجبػػػاؿ بصػػػفة عامَّ

الداللة ، كيخالؼ تفسيرىا ، فميس المراد أنَّيـ نحتكا جزءنا مما حكليـ مف الجبػاؿ 
، كجعمكىػػػا بيكتنػػػا ، فمػػػك أيريػػػد ىػػػذا المعنػػػى السػػػتعمؿ  ًمػػػفل  كمػػػا اسػػػتعمميا فػػػي  
 تتخػػػذكفل ، فيكػػػكف المعنػػػى : أنَّيػػػـ اتخػػػذكا أجػػػزاءن مػػػف السػػػيكؿ ، فشػػػيَّدكا فكقيػػػا 

 الجباؿ التي حكليـ فقد نحتكىا بيكتنا . قصكرىـ ، أمَّا 
{  ٓ٘ٔ( باالعهراف :َأَعِجْمُتْم َأْمَر َربُِّكمْ عجَل : قال ات تعالى : )-ٕٔ 

أدخؿ النحاة ، كالمعربكف ، كالمفسػركف ، كمػا مػرَّ فػي  يػر مكضػع ، ىػذه ا يػة 
 ضمف شكاىد النصب عمى نزع الخافض السماعي  ير الميطَّرىد ، فأعربكا  أمرل 
ػػػا  منصػػػكبيا عمػػػى إسػػػقاط حػػػرؼ الجػػػر ، كالتقػػػدير : أعجمػػػتـ عػػػف أمػػػر ربكػػػـ ، فممَّ

 لُ حيذؼ حرؼ الجر ، اتصؿ بو الفعؿ فنصبو
يػػا سػػبحاف اهلل ، مػػا بػػاؿ النحػػاة كمػػف تػػبعيـ مػػف المفسػػريف ، عجمػػكا أمػػر 
القػػكؿ بالنصػػب عمػػى نػػزع الخػػافض ، كشػػةفيـ حب ػػا ، ككقعػػكا فػػي أسػػره ك رامػػو؟  

يسر تناكليـ إٌياه ، أـ كلعنا بتكسيع دا رة الحكـ عمى القرآف الكريـ ألقربو منيـ ، ك 
 بالشذكذ ؟  

                                                 

، كمعػػاني  َٕ-ٗٔ/ُ، كتحقيػػؽ بػػديع :  ّٖ/ُل ينظػػر : كتػػاب سػػيبكيو تحقيػػؽ ىػػركف :  ُ 
عػػػراب القػػػرآف لمنحػػػاس ص  َُٗكمعػػػاني القػػػرآف لؤلخفػػػش ص ،  ِّٓ/ُالقػػػرآف لمفػػػراء   ، كا 

عرابػػو لمزجػػاج  ِٗٗ ،  َّٕ/ُ، كمشػػكؿ إعػػراب القػػرآف لمقيسػػي  ِِٔ/ِ، كمعػػاني القػػرآف كا 
، كشػػػرح  ُْٕ/ُ، كالتبيػػػاف فػػػي إعػػػراب القػػػرآف   ّٔٓ/ُكالبيػػػاف فػػػي  ريػػػب إعػػػراب القػػػرآف 

،  كحاشػػية الصػػباف  ّْٖ-ّْٕ، كشػػرح التسػػييؿ لممػػرادم ص  ٖٓ/ِالتسػػييؿ البػػف مالػػؾ 
 . ُِْ-ُُْ/ِعمى شرح األشمكني 
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كثمة حالة في ىذا الباب تكررت عندىـ ، ىي أنَّيـ سرعاف ما يحكمكف 
عمى كػبلـ اهلل بالشػذكذ ، بحجػة أنَّػو جػاء مخالفنػا لكػبلـ العػرب ، حتػى إذا رجعنػا 

 ، فقػد حكمػكا ىنػا عمػى نصػب : أمػر إلى كبلـ العرب ، كجدناه مكافقنػا لكػبلـ اهلل
ربكـ ، بالشذكذ ، ألفَّ  عجؿل ال يتعدَّل إلى مفعكلو بنفسو  ، بؿ بحرؼ الجر ، 
بيػػد أنَّنػػا كجػػدنا المةػػكييف ينقمػػكف جػػكاز تعػػدِّم  عجػػؿل  إلػػى مفعكلػػو بنفسػػو ، فقػػد 
عرابػو : عًجٍمػتي الشػيءى : سػبقتي  و جاء في معاجـ المةة ، ككتب معاني القرآف ، كا 

ـى : طبختيػػو عمػػى عجمػػػةلل لُ   لِ  كجػػاء فػػي الصػػحاح لمجػػكىرم :   عًجٍمػػتي المحػػ
ًجٍمػػتيـٍ أىٍمػػرى   كجػػاء فػػي المحكػػـ البػػف سػػيده :   عجمػػو : سػػبقو ، كفػػي التنزيػػؿ : أىعى

بِّكيػػـٍ   كجػػاء فػػي لسػػاف العػػرب :   كعًجمتيػػو : سػػبقتيولل  لّ  {لل َُٓل  االعػػراؼ :رى

بِّكيػـٍ و تعػالى :  فإذا كاف :  عًجؿل  فػي قكلػ لْ  ًجٍمػتيـٍ أىٍمػرى رى  َُٓل  االعػراؼ :أىعى
{ جاز تعدِّيو إلى مفعكلو بنفسو ، كما جاء ذلؾ في كبلـ العرب ، فيؿ ثمػة داع 
بعد ذلؾ إلػى إدراج ىػذا الشػاىد القرآنػي فػي بػاب القػكؿ المختمػؽ : النصػب عمػى 

 نزع الخافض ، كمف ثىَـّ الحكـ عميو بالشذكذ ؟ 
ُُ َمنهاِزَل(بيس : قه:  قهّدرَ -ٖٔ قيػػؿ  {ٜٖال ات تعهالى : )َواْلَقَمههَر َقهدَّْرنا

 في إعراب  منازؿل ، أربعة أكجو ، ىي : 
ل  بمعنى  صيَّرل .  األكؿ : أنَّيا مفعكؿ ثاف ، ك قدَّرى

 الثاني : أنَّيا حاؿ ، كالتقدير : كالقمر قدَّرناه ذا منازؿ .

                                                 

عرابػػػػو لمزجػػػػاج  ِْٔ/ُل ينظػػػػر : معػػػػاني القػػػػرآف لمفػػػػراء  ُ  ،  َّٔ/ِ، كمعػػػػاني القػػػػرآف كا 
عػػػػراب القػػػػرآف لمنحػػػػاس ص  ، كالػػػػدر المصػػػػكف َِّْ/ّ، كتيػػػػذيب المةػػػػة لؤلزىػػػػرم  ِّْكا 

ٓ/ْٔٔ .. 
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 في منازؿ . الثالث : أنَّيا ظرؼ ، أم : قدَّرنا مسيره
الرابػع : أنَّيػػا مفعػكؿ بػػو ، كاليػاء فػػي  قػدَّرناهل  فػػي مكضػع نصػػب عمػػى 

 لُ نزع الخافض ، كالتقدير : كالقمر قدَّرنا لو منازؿ 
ـى االلتجػاء إلػى كجػو النصػب عمػى نػزع الخػافض ، مػع أنَّػو كجػو لفظػي  ًل

ػر أكجػو منػو ،  كال أراه كمصنكع ، كفيو مف المآخذ ما فيػو ، كمػع كجػكد أكجػو أيخى
إاٌل األكؿ ، كلكػػػف مػػػف  يػػػر تضػػػميف   قػػػدَّرل  معنػػػى  صػػػيَّرل  ألفَّ مػػػف معػػػاني  
 فعَّؿل معنى الصيركرة   فػ قدَّرل ىنا نصب مفعكليو : الياء ك  منازؿل ، بنفسػو 

      باألصالة ، ال بالتضميف . 
 : المبحث السادس : المفعول ألجمه والنصب عمى نزع الخافض

ػػػا أنييػػػتي قػػػكلي فػػػي المرفكعػػػات   شػػػرعتي فػػػي  قػػػاؿ ابػػػف ىشػػػاـ :    كلمَّ
المنصػػكبات   فقمػػتي : بػػاب المنصػػكبات خمسػػة عشػػر : أحػػدىا : المفعػػكؿ بػػو ، 
كىػػػػػػك مػػػػػػا كقػػػػػػع عميػػػػػػو فعػػػػػػؿ الفاعػػػػػػؿ  كيشػػػػػػمؿ : المنػػػػػػادل ، كالمنصػػػػػػكب عمػػػػػػى 
االختصػاص ، أك الػذـ ، أك المػدح ، أك التػرحـ ، اك اإل ػراء ، أك التحػذير ، أك 

لثػػػػػػػاني...المفعكؿ المطمؽ...كالثالػػػػػػػث... المفعػػػػػػػكؿ لػػػػػػػو ، كييٌسػػػػػػػمَّى القطػػػػػػػع ل...كا
المفعػػكؿ ألجمػػو ، كالمفعػػكؿ مػػف أجمػػو... كالرابػػع ...المفعػػكؿ فيػػو... كالخػػامس : 
المفعػػػػكؿ معو...كالسػػػػادس : المشػػػػبو بػػػػالمفعكؿ بػػػػو ، كىػػػػك المنصػػػػكب بالصػػػػفة 
المشبية...كالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابع : الحاؿ...كالثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامف : التمييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز... كالتاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع : 

مستثنى...كالعاشػػػػر : خبػػػػر كػػػػاف ، كأخكاتيا...كالحػػػػادم عشػػػػر : خبػػػػر كػػػػاد ، ال
ًمؿ عمى ليس...كالثالػث عشػر : اسػـ إفَّ ،  كأخكاتيا...كالثاني عشر : خبر ما حي

                                                 

، كالبيػاف فػي  ِِٔ/ِ، كمشكؿ إعراب القرآف  ُِٖ: إعراب اقرآف لمنحاس ص ل ينظر  ُ 
، كالػػػػدر المصػػػػكف  ِّْ/ِ، كالتبيػػػػاف فػػػػي إعػػػػراب القػػػػرآف   ٓٗٓ/ِ ريػػػػب إعػػػػراب القػػػػرآف 

ٗ/َِٕ . 
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كأخكاتيا...كالرابع عشر : اسػـ ال ، النافيػة لمجنس...كالنػكع المكمػؿ لممنصػكبات 
 لُ  لالخمسة عشر ، كىك الفعؿ المضارع التالي ناصبنال

كىػػذه األسػػماء تنكعػػٍت ، كتعػػددٍت ، ألفَّ كيػػبل  منيػػا يػػدٌؿ عمػػى معنػػى ،  
ا مػػف ىػػذه األسػػماء منصػػكبنا  كأيعػػرب اسػػتنادنا إلػػى معنػػاه ، كالنحػػاة لػػـ يعربػػكا اسػػمن
عمى نزع الخافض ، ألنَّو مف األكلى أف يعرب حسب المعنى الػذم يػدٌؿ عميػو ، 

، إاٌل أنَّػػػو اسػػػتثني مػػػف ىػػػذه  كالنصػػػب عمػػػى نػػػزع الخػػػافض ال يػػػدٌؿ عمػػػى معنػػػى
األسػػػػماء المنصػػػػكبة المفعػػػػكؿ ألجمػػػػو ، فػػػػأيعرب منصػػػػكبنا عمػػػػى نػػػػزع الخػػػػافض ، 

 فحممني ىذا االستثناء ، عمى دراسة ىذه القضية في مبحث مستقؿ .
ػػا المفعػػكؿ لػػو ، كالمفعػػكؿ مػػف أجمػػو  ، قػػاؿ  كالمفعػػكؿ ألجمػػو ييسىػػمَّى أيضن

در   ألنَّػػػو عػػػذر لكقػػػكع األمػػػر ، سػػػيبكيو :   ىػػػذا بػػػاب مػػػا ينتصػػػب مػػػف المصػػػا
ـى كاف ؟ كليس بصفة لما قبمو  فانتصب ألنَّو مكقكع لو   كألنَّو تفسير لما قبمو : ًل
ػػا ، كذلػػػؾ  ، كال منػػو ، فانتصػػب كمػػا انتصػػػب الػػدرىـ فػػي قكلػػػؾ : عشػػركف درىمن
قكلؾ : فعمتي ذاؾ حذار الشر ، كفعمتي ذاؾ مخافػة فػبلف ، كادِّخػار فػبلف ، قػاؿ 

 ، كىك حاتـ بف عبد اهلل الطا ي مف الطكيؿ{ : الشاعر 
 كأ ًفري عىكراءى الكريـ ادِّخاره   كأصفي عف شٍتـ الم يـ تكىريما 

  لِ فيذا كمو ينتصب ألفَّ مفعكؿ لو... لكنو لما طرح البلـ عمؿ فيو ما قبمولل
كٌؿ ما قالو سيبكيو عف سبب انتصاب المفعكؿ ألجمػو ، يتعمػؽ بػالمعنى 

، فقػػد أصػػاب كأحسػػف فػػي تفسػػير ىػػذا العامػػؿ المعنػػكم الػػذم عمػػػؿ ، كبالسػػياؽ 
النصب في المفعكؿ ألجمو ، فاألسماء المنصػكبة : حػذار الشػر ، كمخافػة فػبلف 

                                                 

 . ِّٔ-ََِل شرح شذكر الذىب ص  ُ 

،  ّْٕ- ّْٓ/ُ، كتحقيػػػػؽ بػػػػديع :  ّٖٔ-ّٕٔ/ُل كتػػػػاب سػػػػيبكيو تحقيػػػػؽ ىػػػػركف :  ِ 
 . ْٓديكاف حاتـ الطا ي ص  كينظر :
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، كادِّخار فبلف ، كعكراء ، كتكرمنا ،  انتصبت   ألنَّيا دلت عمى معنى المفعكؿ 
 المصطمي .  ألجمو   لذلؾ أعًربٍت ىذا اإلعراب   كاصطمي عمى تسميتيا ىذا

ىذا ىػك الحػؽ ، إاٌل النحػاة  لػـ يأخػذكا بػو ، كىػك أفَّ العمػؿ ال يكػكف إاٌل  
بػػالمعنى   فكػػدَّركا النحػػك أيَّمػػا تكػػدير حػػيف تركػػكا ىػػذا الحػػؽ جانبنػػا ، كزعمػػكا بػػأفَّ 
المفعػػػػكؿ ألجمػػػػو نيصػػػػب بالفعػػػػؿ الػػػػذم قبمػػػػو ، شػػػػأنو فػػػػي ذلػػػػؾ  شػػػػأف المفعػػػػكالت 

ر ، فيا ىك سيب كيو سرعاف ما  يَّر منيجػو ، كانحػرؼ عػف جػادة المنصكبة األيخى
الصػػكاب ، فيػػك بعػػد أف قػػاؿ عػػف األسػػماء المنصػػكبة المػػذككرة كنحكىػػا :   فيػػذا 

أعقب ذلؾ مباشرة بقكلػو :   كلكنَّػو لمَّػا طػرح  لُ  كمو ينتصب   ألنَّو مفعكؿ لولل
األصؿ    فزعـ أفَّ المفعكؿ ألجمو مجركر بالبلـ في لِ  البلـ عمؿ فيو ما قبمولل

ًذؼ عنو حرؼ الجر كصؿ إليو الفعؿ فنصبو ، فجعمو منصكبنا عمى نػزع  فممَّا حي
الخافض ، ففي كبلـ سيبكيو ىذا اختمطت ، كتشابكت ، كتػداخمت أربعػة عكامػؿ 

 ، بعضيا في بعض : كىي : 
عامؿ السياؽ ، عبَّر عنو سيبكيو بقكلو :   ىذا باب ما ينتصب مف -ُ

ـى كػػاف ؟ كلػػيس بصػػفة لمػػا قبمػػو ، كال منػػو ، المصػػادر...ألنَّو تفسػػي ر لمػػا قبمػػو : ًلػػ
 فانتصب كما انتصب الدرىـ في قكلؾ : عشركف درىمنالل

كعامػػػؿ المعنػػػى ، عبَّػػػر عنػػػو بقكلػػػو :   ىػػػذا بػػػاب مػػػا ينتصػػػب مػػػف  -ِ
المصادر   ألنَّو عذر لكقكع األمر ، فانتصب ألنَّو مكقكع لولل كبقكلو :    فيذا 

 و مفعكؿ لولل كمو ينتصب   ألنَّ 
عامػؿ الفعػػؿ الػذم قبمػػو ، عبَّػػر عنػو بقكلػػو :   كلكنَّػػو لمَّػا طػػرح الػػبلـ -ّ

 عمؿ فيو ما قبمولل

                                                 

 .ّْٕ/ُ، كتحقيؽ بديع :  ّٗٔ/ُل المصدر نفسو تحقيؽ ىركف :  ُ 

 . ّْٕ/ُ، كتحقيؽ بديع :  ّٗٔ/ُل المصدر نفسو تحقيؽ ىركف :  ِ 
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عامؿ حذؼ الخافض ، عبَّر عنو بادعا و أفَّ النصب جاء مف طرح -ْ
َـّ كطةػى : النصػب  البلـ ، كعمى أساس ىذا العامػؿ اختمقػكا مصػطمحيـ الػذم عػ

حقيقي الذم يجب أف ال ييختمؼ فيو ، ىػك عامػؿ عمى نزع الخافض . كالعامؿ ال
المعنى ، أك السياؽ ، كىذا الخمط بيف ىذه العكامؿ المختمفة التي تضػمنيا كػبلـ 

 سيبكيو ظير أثرىا في كبلـ النحاة مف بعده 
قػػػاؿ المبػػػرد :   ألفَّ المعنػػػى معنػػػى الػػػبلـ ، كمػػػا تقػػػكؿ : ج تيػػػؾ ابتةػػػاء  

 ، ككذلؾ قاؿ الشاعر : الخير ، فتنصب كالمعنى معنى البلـ 
 كأ ًفري عكراءى الكريـ ادِّخارىه   كأعرض عف شتـ الم يـ تكرتما 

فإذا قمتى : ج تؾ أنَّؾ تحب المعركؼ ، فالمعنى معنى الػبلـ   فعمػى ىػذا قػدَّمتى 
  لُ  ، فيذا قكؿ الخميؿلل

فقػػد جعػػؿ المبػػرد النصػػب بمعنػػى الجػػٌر ، كاألصػػؿ ىػػك الجػػٌر ، كىػػذا ىػػك  
 طمي النصب عمى نزع الخافض تفسير لمص
ػاًت   ًمفى النَّاًس مىف يىٍشػًرم نىٍفسىػوي اٍبًتةىػاء مىٍرضى كفي إعراب قكلو تعالى :  كى

ؤيكؼه ًباٍلًعبىادل البقرة :  ػاًت المٌػًول َِٕالٌمًو كىالٌموي رى { قاؿ األخفش :    اٍبًتةىػاء مىٍرضى
ػػا نػػزع الػػبلـ عمػػؿ الفعػػؿ ػػٍكتً  فػػإفَّ انتصػػابو عمػػى الفعػػؿ... فممَّ ػػذىرى اٍلمى ل ، كمثمػػو  حى

ػػػػػػذىرى فػػػػػػي قكلػػػػػػو تعػػػػػػالى :  ػػػػػػكىاًعًؽ حى ػػػػػػفى الصَّ ـٍ ًفػػػػػػي آذىاًنًيػػػػػػـ مِّ  يىٍجعىميػػػػػػكفى أىٍصػػػػػػاًبعىيي
ٍكًتل البقرة :   { كأشباه ىذا كثير ، قاؿ الشاعر : ُٗاٍلمى

 كأ ًفري عكراءى الكريـ ادِّخارىه   كأعرض عف شتـ الم يـ تكرتما
   لِ  لمَّا حذؼ البلـ عمؿ الفعؿلل

ػػػا حػػػذؼ الػػػبلـ عمػػػؿ الفعػػػؿلل ىػػػذا قػػػكؿ سػػػيبكيو ،   قػػػكؿ األخفػػػش :   لمَّ
 تناقمو النحاة ، كيتضمف اإلشارة إلى عامميف : الفعؿ ، كنزع الخافض .

                                                 

 . ّْٖ-ّْٕ/ِل المقتضب  ُ 

 . ُِّل معاني القرآف ص  ِ 
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نَّما نصبتى     ذىرى اٍلمىٍكتً كقاؿ الزجاج :   كا  ل  نَّو مفعػكؿ لػو ، كالمعنػى حى
نَّمػا نصػبو فػي تأكيػؿ  يفعمكف ذلؾ لحػذر المػكت ، كلػيس نصػبو لسػقكط الػبلـ ، كا 
 المصدر ، كأنَّو قاؿ : يحذركف حذرنا...قاؿ الشاعر : 

 كأ ًفري عكراءى الكريـ ادِّخارىه   كأعرض عف شتـ الم يـ تكرتما
 لُ  كالمعى : الدِّخارهلل

صٌرح الزجاج فػي أكؿ كبلمػو بالعامػؿ المعنػكم ، دٌؿ عمػى ذلػؾ قكلػو :   
...ألنَّو مفعػػك  نَّمػػا نصػػبتى ؿ لػػولل أم : نيًصػػب المفعػػكؿ ألجمػػو   ألنَّػػو مفعػػكؿ   كا 

ألجمػػو ، كىػػذه العبػػارة التػػي قاليػػا سػػيبكيو ، كأجمػػع النحػػاة مػػف بعػػده عمػػى تكرارىػػا 
تعني بما ال لبس فيو ، كال إشكاؿ ، بػأفَّ ى المفعػكؿ لػو نصػب بمػا دؿ عميػو ، ثػـ 

 كلػيس نقؿ قكؿ مػف قػاؿ بػأفَّ عامػؿ النصػب ، ىػك نػزع الخػافض ، كىػك قكلػو : 
 نصبو لسقكط البلـل ثـ عاد كأكد أفَّ أصؿ النصب ىك الجٌر . 

كقاؿ السيرافي :    قاؿ أبك سعيد  كالمقصكد نفسػول اعمػـ أفَّ المصػدر   
المفعكؿ لو   إنَّما ىك السبب الذم لو يقع مػا قبمػو ، كىػك جػكاب لقا ػؿ قػاؿ لػو : 

ـى خرجػتى مػف منزلػؾ ؟ ًلـً فعمتى كذا ؟ فيقكؿ : لكذا ككذا ، كرجػؿ قػاؿ لرجػؿ  : ًلػ
ـى تركػػتى السػػكؽ ؟ فقػػاؿ : لمخػػكؼ مػػف  فقػػاؿ : البتةػػاء رزؽ اهلل ، أك قػػاؿ لػػو : ًلػػ
زيد ، كلحذار الشر...كيجكز حذؼ البلـ ، كنصب الػذم بعػدىا ، كقكلػؾ : قمتيػو 
ابتةاءى الخيػر ، كًحػذارنا مػف شػر ، كالنصػب لممصػدر الفعػؿ المػذككر ، ال  يػر ، 

...كصؿ الفعؿ إليػو فنصػبو ، كتػدخؿ  ًمػفل  فػي معنػى الػبلـ   فإذا ألقيت البلـ 
ألنَّو يجكز أف تقكؿ : خرجتي مف أجؿ ابتةاء الخير ، كاحتممتي مػف أجػؿ خػكؼ 

كقػػػػػاؿ ابػػػػػف ىشػػػػػاـ :   كيجػػػػػكز جػػػػػر المسػػػػػتكفي  لِ  الشػػػػػر ، كمعناىمػػػػػا كاحػػػػػدلل

                                                 

عرابو  ُ   . ِٗ/ُل معاني القرآف كا 

 .ِٔٓ-ِٓٓ/ِل شرح كتاب سيبكيو  ِ 
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كقػػاؿ يػػس الحمصػػي :   قكلػػو :  كيجػػكز جػػر المسػػتكفي لمشػػركطل  لُ  لمشػػركطلل
و إشػارة إلػى أفَّ الشػركط شػركط لجػكاز النصػب ، ال لكجكبػو ، كىػذا يػدؿ عمػى في

ـى ؟  أفَّ الجٌر ىك األصؿ   لجكازه مطمقنا ، كيدؿ لو أنَّو يقع جكاب السؤاؿ ، بػ : ًل
 لِ كاألصؿ تطابؽ الجكاب كالسؤاؿلل

كثمػػة خمػػس حقػػا ؽ بػػرزت عنػػدم فػػي ىػػذا المقػػاـ مػػف الضػػركرم التنبيػػو 
 عمييا : 

: أفَّ المفعكؿ ألجمو ،  لـ يكتسػب ىػذه الداللػة مػف الػبلـ البتػة ،  األكلى
بؿ قد تىمثؿ فيو معنى المفعػكؿ ألجمػو ذاتي ػا ، فمػبس ىػذا المعنػى مػف  يػر أداة ، 
كمػػا لػػبس الحػػاؿ معنػػى الحاليػػة مػػف  يػػر أداة كبالشػػركط التػػي ذكركىػػا ، فكػػذلؾ 

ي تمثميػا حتػى اسػتطاع المفعكؿ ألجمو اكتسب ىذه الداللة مف خبلؿ الشركط الت
النحػػػاة أف يسػػػػتنبطكىا مػػػف خػػػػبلؿ لفظػػػو ، كمػػػػف خػػػبلؿ مكقعػػػػو فػػػي التركيػػػػب  ، 
فتعرفكا إلييا ، كذكركىا لنا ، كىي خمسة : أف يككف مصدرنا ، كأف يككف قمبي ا ، 
كأف يتحػد مػع الفاعػػؿ فػي الزمػاف ، كأف يتحػػد مػع الفعػؿ فػػي الفاعػؿ ، كأف يكػػكف 

ه الشركط ىػي التػي ىيأتػو الكتسػاب ىػذه العمَّػة ، أم كىذ لّ عمَّة لحصكؿ الفعؿ 
نَّمػػا جػػكاز  : تمثميػػا الكتسػػاب ىػػذه الداللػػة ، ال لجػػكاز نصػػبو كمػػا زعػػـ النحػػاة ، كا 
نصػػبو كػػاف بعػػد ذلػػؾ ، فبعػػد أف صػػار مفعػػكالن لػػو ، انتصػػب عمػػى ىػػذا المعنػػى ، 
 كمػػا انتصػػب الحػػاؿ عمػػى الحاليػػة ، كالظػػرؼ عمػػى الظرفيػػة ، كالمفعػػكؿ بػػو عمػػى
المفعكلية ، ككما انتصب االسـ عمى االختصاص   لذلؾ فإفَّ المفعكؿ ألجمو ال 
ييجػػػػر بػػػػالبلـ التػػػػي تحمػػػػؿ داللتػػػػو ، إاٌل إذا فقػػػػد المفعػػػػكؿ ألجمػػػػو ىػػػػذه الداللػػػػة ، 

 كيحصؿ ىذا عند فقدانو ليذه الشركط ، أك بعضيا .
                                                 

 . َْٗ/ِل شرح التصريي عمى التكضيي  ُ 

 .ّْٗ-ِْٗ/ِل حاشية شرح التصريي  ِ 

 . ُْٖ-َُٖ/ِل حاشية الصباف عمى شرح األشمكني  ّ 
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ػػػا مػػػا  الثانيػػػة : أٌف العػػػرب ميَّػػػالكف إلػػػى اإليجػػػاز   فيػػػـ  البنػػػا ، بػػػؿ دا من
نَّػو ال يمكػف الفصػؿ  يحذفكف لفظ الخػافض كممػا أمكػف االسػتةناء عػف داللتػو ، كا 
بينيما ، كالنصب عمى نزع الخافض قا ـ عمى جكاز التعبير عف داللة الخافض 
ػا ييػذكراف  مف دكف لفظو ، بينما العبلقػة بينيمػا عبلقػة الػركح بالجسػد ،   فيمػا إمَّ

بلقة عدـ ككجكد   ألنَّو إذا حذفنا لفظ الخافض معىا ، أك ييحذفاف معنا ،   إنَّيا ع
ًذفٍت تمقا ي ا داللتو .  ، حي

الثالثػػة : إذا أدركنػػا أفَّ المفعػػكؿ ألجمػػو اكتسػػب داللتػػو ىػػذه ذاتي ػػا ، أم : 
مػػػف  يػػػر أداة ، شػػػأنو فػػػي ذلػػػؾ شػػػأف الحػػػاؿ كنحػػػكه ، فيجػػػب أف نتػػػذكر أفَّ مػػػف 

ر المفعكؿ ألجمو ىذا ببلـ العمة العبث الذم تنزىت عنو لةة القرآف الكريـ أف يي  جى
 ، أم : بالبلـ التي تحمؿ داللتو .

كىػػذا مػػا أكػػده النحػػاة ، فقػػد كجػػد النحػػاة اسػػتنادنا إلػػى اسػػتقرا يـ المةػػة أف  
مػػػػف العبػػػػث الػػػػذم تنزىػػػػت عنػػػػو المةػػػػة العربيػػػػة اسػػػػتعماؿ أداتػػػػيف ، أك كسػػػػيمتيف  

يػتي عميػو فػي كتػابي لمةرض نفسو ، في كقت كاحػد إاٌل فػي التككيػد ، كىػذا مػا نب
المشػػاكمة تعقيبنػػػا عمػػى قػػػكؿ النحػػػاة بػػربط الجممػػػة الحاليػػػة بػػرابطيف ، كفػػػي كتػػػابي 
دراسػات فػي النحػػك القرآنػي تعقيبنػػا عمػى قػكؿ النحػػاة فػي األداة  لكػػيل أٌنيػا مركبػػة 
، المبػرد أف  تػدخؿ  مف الـ التعميؿ ك كيل التعميميػة المؤكػدة ليػا ، فمػـ يجػز مػثبلن

حتػى قػد أينكػرى  لُ كال أـ عمييا   ألفَّ أـ لمعطػؼ، كالػكاك لمعطػؼ الكاك عمى أـ ، 
الجمػػع بػػيف العػػكض كالمعػػػكض فػػي الػػنظـ ، فضػػبلن عػػػف النثػػر، كلػػـ ييجعػػؿ مػػػف 

 ل.ِ الضركرات الشعرية
كالنحاة حػيف لػـ يجيػزكا اجتمػاع أداتػيف لمعنػى كاحػد، لػـ يمتمسػكا لمجػكاز 

ء، نحػػػك: أذىبػػػت بزيػػػد، زيػػػادة فػػػي عػػػذرنا، فمػػػـ يقكلػػػكا بجػػػكاز اجتمػػػاع اليمػػػزة كالبػػػا
التعدية ، أك تحمية العمـ بػػ اؿل تقكيػة فػي تعريفػو ، كلػـ يجيػزكا أٍف يقػاؿ : سػكؼ 

                                                 

 . َّٕ/ّل المقتضب ُ 
 . ُْٗل ينظر : ضرا ر الشعر، لمقيركاني صِ 
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لػػف أفعػػؿ كػػذا ، بجعػػؿ  لػػفل  تككيػػدنا لػػػ سكؼل  بػػؿ منعػػكا ىػػذا ، كعممػػكا المنػػع ، 
ل ، المؤكدة ، كال ا. إاٌل في التككيد كالجمع بيف  إفَّ ـ باف في جكاز ذلؾ لةكنا فار ن

 التككيد في نحك : إفَّ زيدنا لصادؽ 
كاستنادنا إلى ذلؾ قيؿ بكراىة إضػمار كػي التعميميػة بعػد الـ العمػة   لػ بٌل 

كقػاؿ ابػف ىشػاـ   ألفَّ حػرؼ التعميػؿ ل.ُ يؤدم إلػى اجتمػاع حػرفيف لمعنػى كاحػد 
 ل.ِ  ال يدخؿ عمى حرؼ تعميؿلل

ببلـ العمة   ألنَّػو ال كذلؾ ال يجكز جٌر المفعكؿ ألجمو الداؿ عمى العمَّة 
يجػػكز أف يػػدخؿ تعميػػؿ عمػػى تعميػػؿ   لػػ بٌل يػػؤدم إلػػى اجتمػػاع كسػػيمتيف لةػػرض 

 كاحد .
الرابعػػة : إفَّ المصػػطمي الػػذم أجمػػع عميػػو النحػػاة  : النصػػب عمػػى نػػزع 
الخافض ، كجعمكا مف شكاىده المفعكؿ ألجمو  يعني : أفَّ المفعكؿ ألجمو نيصب 

النحػػػاة أجمعػػػكا مػػػف جيػػػة أيخػػػرل عمػػػى أفَّ عامػػػؿ  بعامػػػؿ نػػػزع الخػػػافض ، إاٌل أفَّ 
النصػب فػي المفعػػكؿ ألجمػو ، ىػػك الفعػؿ الػذم قبمػػو ، كىػذا تنػػاقض كاضػي ، بػػؿ 
يمثِّػػؿ أبشػػع صػػكر التنػػاقض التػػي أجمػػع عمييػػا النحػػاة . كقػػد كجػػدتي لمفػػراء حجػػة 
كاضػػحة كدامةػػة ، دحػػض فييػػا قػػكؿ النحػػاة ، الػػذيف زعمػػكا بػػأفَّ المفعػػكؿ ألجمػػو 

ػػػٍكتً بعامػػػؿ الفعػػػؿ ، فقػػػاؿ :   فتنصػػػب  منصػػػكب  ػػػذىرى اٍلمى ل فػػػي قكلػػػو تعػػػالى :  حى
ػػٍكًتل البقرة :   ػػذىرى اٍلمى ػػكىاًعًؽ حى ػػفى الصَّ ـٍ ًفػػي آذىاًنًيػػـ مِّ عمػػى  {ُٗ يىٍجعىميػػكفى أىٍصػػاًبعىيي

 يػػػر كقػػػػكع مػػػػف الفعػػػػؿ عميػػػػو ، لػػػػـ تػػػػرد : يجعمكنيػػػػا حػػػػذرنا   إنَّمػػػػا ىػػػػك كقكلػػػػؾ : 
نَّما تعطيو مف أجػؿ الخػكؼ ، أعطيتيؾى خكفنا كفرقنا ، فأ نتى ال تعطيو الخكؼ   كا 

فنصبو عمى التفسير ، لػيس بالفعؿ...كالمعرفػة كالنكػرة تفسػراف فػي ىػذا المكضػع  
  لّ كليس نصبو عمى طرح  ًمفل  كىك مما قد يستدؿ بو المبتدئ لمتعميـل 

                                                 

 . ُٓ/ِل ينظر : اإليضاح في شرح المفصؿ البف الحاجب ُ 
 . ُِٖ/ُل مةني المبيب ِ 

 .  ِْ/ُل معاني القرآف ّ 
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ػػا جعمػػو    بػػيَّف الفػػراء أٌف  المفعػػكؿ ألجمػػو لػػـ ينصػػب بنػػزع الخػػافض ، أمَّ
نَّمػػػا كػػػاف يقػػػدَّر بيػػػذا  بتقػػػدير : مػػػف أجػػػؿ كػػػذا ، ال يعنػػػي أفَّ أصػػػمو خفػػػض  ، كا 
التقػػدير مػػف أجػػؿ تعمػػيـ المبتػػد يف ، كمػػا اسػػتدؿ الفػػراء عمػػى أفَّ المفعػػكؿ لػػو ، لػػـ 
ينصػػػب بالفعػػػؿ ، بالمثػػػاؿ الػػػذم استشػػػيد بػػػو : أعطيتيػػػؾى خكفنػػػا كفرقنػػػا ، فقػػػد كقػػػع 

النحاة منصكب بالفعػؿ  أعطػىل ، لكػف  خكفنال ىنا مفعكالن ألجمو ، كىك بإجماع 
لػػك جعمنػػا  خكفنػػال منصػػكبنا بػػػ أعطىل ، لكجػػب أف يكػػكف المعنػػى : أنَّػػؾى تعطيػػػو 
الخػػكؼ ، كىػػك معنػػى لػػـ تػػرده مػػف جيػػة ، كمعنػػى فاسػػد مػػف جيػػة أخػػرل ، لػػذا 
كجب عدـ جعمو منصكبنا بالفعؿ ، كقد جعمو الفراء منصكبنا عمى التفسير ، كىك 

ييف ، كالجػػػدير بالػػػذكر أفَّ سػػػيبكيو نفسػػػو قػػػد أشػػػار إلػػػى ىػػػذا التمييػػػز عنػػػد البصػػػر 
العامؿ الذم قاؿ بو الفراء في نٌص قكلو المتقدـ ذكره ، فقد قاؿ :   ىذا باب مػا 
ـى كاف ؟ كليس بصفة لما قبمو ،  ينتصب مف المصادر...ألنَّو تفسير لما قبمو : ًل

ػاللكال منو ، فانتصػب كمػا انتصػب الػدرىـ فػي قكلػؾ : عشػركف د رىمن
فقػد بػيَّف ل ُ 

سػػيبكيو أفَّ المفعػػكؿ ألجمػػػو ىػػك تفسػػػير لمػػا قبمػػػو ، كممػػا يثيػػػر االنتبػػاه ىنػػػا ، أفَّ 
ػال  ، فػي نحػك قكلػؾ  :  سيبكيو جعؿ نصب المفعكؿ ألجمو ، ىػك كنصػب  درىمن
عندم عشركف درىمنا ، ك درىمنال فػي ىػذا المثػاؿ يعػرب تمييػزنا ، عنػد البصػرييف 

 فسيرنال . ، كالككفيكف يسمكنو  ت
الخامسػػػة : أفَّ المفعػػػػكؿ ألجمػػػػو الػػػػذم جعمػػػػو سػػػػيبكيو كالنحػػػػاة مػػػػف بعػػػػده 
منصكبنا عمى نزع الخافض ، يختمؼ عف جميع ما قيؿ بأنَّػو منصػكب عمػى نػزع 
الخافض ، كىػك أنَّػو يمثػؿ المنصػكب عمػى نػزع الخػافض الكحيػد الػذم قػد تعػرَّؼ 

ا إلييػا ، فجػاء إعرابػو مفعػكالن النحاة كالمفسركف إلى داللة نصبو ، فأيعرب اسػتنادن 
ألجمػػو مكافقنػػا لمعنػػاه ، كمػػا مػػف نحػػكم ، أك مفسِّػػر ير ػػب فػػي العػػدكؿ عػػف ىػػذا 
اإلعراب إلى إعرابو منصكبنا عمى نزع الخافض ، ألفَّ القكؿ بالنصػب عمػى نػزع 

                                                 

 . ّْٓ/ُ، كتحقيؽ بديع :  ّٕٔ/ُل كتاب سيبكيو تحقيؽ ىركف : ُ 
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الخافض قكؿ لفظي ، ال يدٌؿ عمى معنى ، بؿ ىك فارغ مف كؿ محتكل ، ككاف 
فػػػػكا إلػػػػى الداللػػػػة اإلعرابيػػػػة لكػػػػؿ اسػػػػـ أعربػػػػكه ينبةػػػػي لمنحػػػػاة كالمف سػػػػريف أف يتعرَّ

منصكبنا عمى نزع الخافض ، كما فعمكا ذلؾ في المفعكؿ ألجمو   ليعرب استنادنا 
إلى معناه ، فيدخمكه في أحد إعرابات األسماء المنصكبة ، فمك فعمكا ذلػؾ أللةػي 

العربػي مػف مآخػذ ىػذا القكؿ بالنصب عمػى نػزع الخػافض تمقا ي ػا ، كأنقػذكا النحػك 
شكاالتو .   القكؿ المختمؽ ، كا 

نخمػػص مػػف كػػؿ مػػا تقػػدـ ذكػػره كتفصػػيمو ، أفَّ القػػكؿ بالنصػػب عمػػى نػػزع 
الخػػافض السػػماعي الميطَّػػرىد ، ك يػػر الميطَّػػرىد الػػذم عػػدَّه النحػػاة كالمفسػػركف نصػػبنا 

لكريـ  شاذ ا ال يجكز ، كبلىما قكؿ مختمؽ ، ككذلؾ شكاىدىما الكثيرة في القرآف ا
التػػػي تكػػػاد ال تيحصػػػى ، جميعيػػػا مختمقػػػة   ألنَّػػػو لػػػـ ييعػػػدىٍؿ عػػػف جػػػٌر االسػػػـ إلػػػى 
نصػػبو فػػي أمِّ مكضػػع كػػاف   إاٌل ألنَّػػو أريػػد بػػذلؾ االسػػتةناء عػػف داللػػة الحػػرؼ 
الجار   ليستبدؿ بو معنى مف معاني النصب ، كمعنى المفعكلية ، أك الحالية ، 

 فية ، أك التمييز .  أك البدلية ، أك المصدرية ، أك الظر 
 الت مين في القرآن الكريم :  الفصل الثاني

 تعريف الت مين لغة واصطالًحا : 
  المضمَّف مف الشعر : ما لـ يتـ َّ معنى الت مين في الشعر :  

ا :   ىك أف تدرج بعض  لُ  قكافيو إاٌل في الذم قبمو أك بعدهلل كالتضميف أيضن
 لِ  جزءنا منولل ا ية كالخبر في ضمف كبلـ فيككف

: جاء في العيف :   ككٌؿ شيء أيحًرز فيػو شػيء  ،  الت مين في المغة
لل  لّ  فقد ضمَّنتو...كتضمَّنتو األرض كالقبري كالرًَّحـي ، كضمَّنتو القبرى

                                                 

 . ُِٔ-ُِٓ/ٖ، كينظر : المحكـ البف سيده ْٓٓل العيف ص  ُ 
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:   الضاد كالميـ كالنكف  أصؿ صحيي ، كىك جعؿ  كقاؿ ابف فارس
لشيءى ، إذا جعمتو في الشيء في شيء يحكيو ، مف ذلؾ قكليـ : ضمَّنتي ا

  كفيمتي ما تضمَّنو كتابيؾ :  لُ  كعا و ، كالمضاميف : ما في بطكف الحكامؿلل
 لِ أم : ما اشتمؿ عميو ، ككاف في ضمنولل

كمعنى التضميف في النحك جاء استنادنا إلى  الت مين في النحو :
، كما تقكؿ :  معناه في المةة قاؿ سيبكيو :   كسمَّيتيو زيدنا...كسميَّتيو بفبلف

كقاؿ المبرد :   كما تقكؿ : نبَّأتي زيدنا ل  ّ  عرَّفتيو بيذه العبلمة ، كأكضحتو بيالل
يقكؿ ذاؾ ، كنبَّأتي عف زيد ، فيككف مثؿ : أعممتي زيدنا ، كنبَّأتي عف زيد ، مثؿ 

كقاؿ ابف جني :   باب استعماؿ الحركؼ بعضيا مكاف ل  ْ  : خبَّرتي عف زيدلل
كيقكلكف : إفَّ  فيل تككف ؾ أنَّيـ يقكلكف : إفَّ  إلىل بمعنى  معل...بعض...كذل

كقاؿ الزركشي :   التضميف كىك إعطاء الشيء معنى لٓ  بمعنى  عمىللل
الشيء ، كتارة يككف في األسماء كفي األفعاؿ كفي الحركؼ ، فأمَّا في األسماء 

ف تيضمِّف فعبلن معنى فعؿ فيك أف تيضمِّف اسمنا معنى اسـ آخر...كأمَّا األفعاؿ فأ
 لٔ  آخرلل

كبيَّف النحاة الةرض مف قكليـ بالتضميف فقد ذىب سيبكيو كما تقدَّـ 
إلى أفَّ األصؿ في الفعؿ  سمَّىل أف يتعدَّل إلى مفعكليف بنفسو ، نحك ما مثَّؿ 
: سٌميىتيو زيدنا ، ىذا ىك األصؿ الذم ال يجكز أف يحاد عنو ، فإذا تعدَّل إلى 
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بحرؼ الجر كجاء في المةة نحك ما مثَّؿ : سٌميىتيو بفبلف ، فإنَّما كاف ذلؾ  الثاني
مف تضمف  سمَّىل معنى فعؿ آخر ، ىك معنى  عرَّؼل ألفَّ  عرَّؼل  يتعدَّل  
إلى الثاني بحرؼ الجر ، كقاؿ ابف جني :   اعمـ أفَّ الفعؿ إذا كاف بمعنى فعؿ 

خر   فإفَّ العرب قد تتسع فتكقع آخر ، ككاف أحدىما يتعدل بحرؼ كا خر بآ
أحد الحرفيف مكقع صاحبو    إيذاننا بأفَّ ىذا الفعؿ في معنى ذلؾ ا خر   
فمذلؾ جيء معو بالحرؼ المعتاد ، مع ما ىك في معناه كذلؾ كقكؿ اهلل عز 

يىاـً الرَّفىثي ًإلىى ًنسىآً كيـٍ اسمو :   ـٍ لىٍيمىةى الصِّ ت ال تقكؿ : { كأنُٕٖل البقرة :أيًحؿَّ لىكي
نَّما تقكؿ : رفثتي بيا ، أك معيا   لكنَّو لما كاف الرفث ىنا  رفثتي إلى المرأة  ، كا 
ل بػ إلىل كقكلؾ : أفضيتي إلى المرأة    بمعنى اإلفضاء ، ككنتى تعدل  أفضيتي

شعارنا إنَّو بمعناه لل ج تى بػ إلىل مع الرفث إيذاننا كا 
 لُ  

ػػػػا بعػػػػد أف استشػػػػيد بآيػػػػات  مػػػػف كتػػػػاب اهلل العزيػػػػز فػػػػي  بػػػػاب كقػػػػاؿ أيضن
التضػػميف :   ككجػػدتي فػػي المةػػة مػػف ىػػذا الفػػف شػػي نا كثيػػرنا ، ال يكػػاد يحػػاط بػػو ، 
مػػع أكثػػره ال جميعػػو لجػػاء كتابنػػا ضػػخمنا ، كقػػد عرفػػتى طريقو...كفيػػو  كلعمػػو لػػك جي
ػػا مكضػػع يشػػيد عمػػى مػػف أنكػػر أف يكػػكف فػػي المةػػة لفظػػاف بمعنػػى كاحػػد ،  أيضن

يكجد فرقنا بيف  قعدل ك  جمسل كبػيف  ذراعل ك  سػاعدل أال حتى تكمَّؼ لذلؾ أف 
ترل أنَّو لما كاف  رفث بالمرأةل  في معنى  أفضى إلييػال جػاز أف يتبػع  الرفػثل 

 لِ الحرؼ الذم بابو باب اإلفضاء ، كىك  إلىللل 
أم : عمػى فالتضميف إذف قا ـ عمى أساس تػرادؼ األلفػاظ ترادفنػا تام ػا ، 

 كىذا ما صرَّح بو ابف جني بكٌؿ جبلء فاظ في معانييا ، أساس تطابؽ األل
كقاؿ الزركشػي :   التضػميف كىػك إعطػاء الشػيء معنػى الشػيء ، كتػارة 
ػػػا فػػػي األسػػػماء فيػػػك أف  يكػػػكف فػػػي األسػػػماء كفػػػي األفعػػػاؿ كفػػػي الحػػػركؼ ، فأمَّ
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مىػى أى تيضمِّف اسمنا معنى اسـ   إلفادة االسميف جميعنا كقكلو تعػالى :   ًقيػؽه عى ف حى
ػؽَّ  مىى المٌػًو ًإالَّ اٍلحى { ضػمَّف  حقيػؽل معنػى  حػريصل َُٓل األعراؼ : الَّ أىقيكؿى عى

ػػػا األفعػػػاؿ فػػػأف تيضػػػمِّف فعػػػبلن  ليفيػػػد أنَّػػػو محقػػػكؽ بقػػػكؿ الحػػػؽ كحػػػريص عميػػػو، كأمَّ
معنػػى فعػػؿ آخػػر ، كيكػػكف فيػػو الفعمػػيف جميعنػػا ، كذلػػؾ بػػأف يكػػكف الفعػػؿ يتعػػدل 

، ليس مف عادتو التعدم بو   فيحتاج إمَّا إلػى  بحرؼ ، فيأتي متعدينا بفعؿ آخر
تأكيمو ، أك تأكيؿ الفعؿ ليصٌي تعٌديو بو ، كذىػب المحققػكف إلػى أفَّ التكسػع فػي 
الفعػػػؿ كتعديتػػػو بمػػػا ال يتعػػػدل   لتضػػػمنو مػػػا يتعػػػدل بػػػذلؾ الحػػػرؼ أكلػػػى   ألفَّ 

ٍيننػػػا يىٍشػػػرىبي ًبيىػػػاالتكسػػػع فػػػي األفعػػػاؿ أكثػػػر ، مثػػػاؿ قكلػػػو تعػػػالى :    ًعبىػػػادي المَّػػػًو  عى
كنىيىا تىٍفًجيرنا ري فضػمف  يشػربل معنػى  يػركلل ألنَّػو ال يتعػدل  {ٔل  اإلنساف : ييفىجِّ

اٌل فػػػ يشربل يتعػػدل بنفسػػو فأيريػػد بػػالمفظ الشػػرب  بالبػػاء   فمػػذلؾ دخمػػت البػػاء ، كا 
كالػػػرم معنػػػا ، فجمػػػع بػػػيف الحقيقػػػة كالمجػػػاز فػػػي لفػػػظ كاحػػػد ، كقيػػػؿ التجػػػكز فػػػي 

اء ، فإنَّيػػا بمعنػػى  مػػفل كقيػػؿ ال مجػػاز أصػػبلن   بػػؿ العػػيف ىػػا الحػػرؼ ، كىػػك البػػ
ىنػػا إشػػارة إلػػى المكػػاف الػػذم ينبػػع منػػو المػػاء ، ال إلػػى المػػاء نفسػػو ، نحػػك نزلػػتي 

 لُ بعيف ، فصار كقكلو : مكاننا يشرب بولل 
ػػػا :   كمػػػف التضػػػميف قكلػػػو تعػػػالى :   ػػػيىاـً كقػػػاؿ أيضن ـٍ لىٍيمىػػػةى الصِّ أيًحػػػؿَّ لىكيػػػ

ـٍ  الرَّفىػػثي  ػػآً كي {   ألنَّػػو ال يقػػاؿ : رفثػػتي إلػػى المػػرأة   لكػػف لمػػا ُٕٖل البقرة :ًإلىػػى ًنسى
ـٍ كاف بمعنى اإلفضاء ساغ ذلؾ...كقكلو تعالى :   ٍيتىًني ألىٍقعيػدىفَّ لىييػ ػا أىٍ ػكى قىػاؿى فىًبمى

ـى  { قيؿ  الصراطل منصكب عمػى المفعػكؿ بػو : ُٔل األعراؼ : ًصرىاطىؾى اٍلميٍستىًقي
ػػمِّف أم : أللزم ف كػػاف  يػر متعػد ضي نػؾ صػراطؾ ، أك ألممكٌنػػو ليػـ ، ك أقعػدل كا 

مىػػى اٍلكىاًفًريفى معنػػى فعػػؿ متعد...كقكلػػو :   ػػٍؤًمًنيفى أىًعػػزَّةو عى مىػػى اٍلمي ل الما ػػدة : أىًذلَّػػةو عى
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ػمِّف معنػى التعطػؼ كالتحػنفللْٓ  { فإنَّو يقاؿ : ذؿَّ لو ، ال عميو   كلكف ىنػا ضي

 لُ 
إذف جػػاء لحػػؿِّ مشػػكمة تعػػدِّم مػػا ال يتعػػدَّل مػػف فػػالةرض مػػف التضػػميف 

األفعاؿ ، ذلؾ بتضػمينو أمَّ فعػؿ كػاف مػف األفعػاؿ المتعدِّيػة القريبػة مػف معنػاه ، 
ككذلؾ لحؿِّ مشكمة مجيء الفعؿ المتعدِّم الزمنا ، كيككف بتضمينو أمَّ فعؿ كاف 

التضػميف ،  مف األفعػاؿ البلزمػة القريبػة مػف معنػاه ، كىػذا ىػك المأخػذ األكؿ مػف
كىػػك أفَّ النحػػاة قػػالكا بػػو لحػػؿِّ مشػػكمة لفظيػػة ، كالمأخػػذ الثػػاني : أنَّػػو  قػػد نشػػأ مػػف 

أنَّو اضطر القكؿ بالتضميف تحريؼ المعنى ، كتةيير الداللة ، كالمأخذ الثالث : 
، كىذا مػا صػرَّح بػو ابػف في دالالتيا األلفاظ كالتراكيب  تطابؽالنحاة إلى القكؿ ب
ي ذلػػػؾ يقػػػكؿ ابػػػف مالػػػؾ :   فػػػإفَّ الفعمػػػيف قػػػد يتحػػػداف معنػػػى ، جنػػػي آنفنػػػا ، كفػػػ

كأحدىما متعدِّ كا خر الـز ، كصدَّقتيو كآمنتي بو ، كنسيتيو كذىمتي عنو ، كحببتيو 
كر بػػػػػتي فيػػػػػو ، كاسػػػػػتطعتيو كقػػػػػدرتي عميػػػػػو ، كرجكتيػػػػػو كطمعػػػػػتي فيػػػػػو ، كتجنبتيػػػػػو 

  لِ  كأعرضتي عنولل
أف يكػػػػكف بػػػػيف كػػػػؿ تػػػػركيبيف مػػػػف كىػػػػذا مأخػػػػذ كبيػػػػر   ألنَّػػػػو ال بػػػػدَّ مػػػػف 

فَّ ببل ػػة القػػرآف الكػػريـ  ف دقػػٍت ، كا  التراكيػػب المػػذككرة كنحكىػػا ، فػػركؽ معنكيػػة كا 
قامػػت بصػػفة أساسػػية عمػػى اسػػتعماؿ ىػػذا الفعػػؿ مػػف دكف أف يسػػتعمؿ مرادفػػو ، 
ػػػػا فػػػػي بػػػػاب التضػػػػميف ، إماتػػػػة لمجانػػػػب  فػػػػالقكؿ بتسػػػػاكم دالالتيػػػػا ييعىػػػػدت ىنػػػػا أيضن

طػابؽ فػي سٌر إعجازه ، كالقػكؿ بيػذا التالكريـ الذم تمثَّؿ فيو الببل ي في القرآف 
الػذم مػف شػأنو ىػدـ اإلعجػاز المةػكم فػي القػرآف الكػريـ ، قػد أصػبي قػكالن  المعنى

شا عنا عند النحػاة بحٌجػة التضػميف ، قػاؿ المػرادم :   كأكثػر مػا يكػكف التضػميف 
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نحػكييف مػف قػاس ذلػؾ فيما يتعدَّل بحػرؼ جػر ، فيصػير متعػدِّينا بنفسػو ، كمػف ال
  لُ  ...كمنيـ مف قصره عمى السماعلل

 :المبحث األول : شواهد الت مين في القرآن الكريم 
كمآخذ القكؿ بالتضميف التي تقدـ ذكرىا قد يككف ىيِّننا إذا اقتصر عمى 
شعر العرب ، أمَّا إذا تجاكز ىذا الحد إلى القرآف الكريـ ، فيذا ما ال يجكز 

ف لـ يكف في ألفاظو السككت عميو ، أل نَّو سيؤدم إلى تحريؼ القرآف الكريـ ، كا 
 ، فيذا ما عجز عنو ألدت أعدا و ، كلكف في دالالت ألفاظو .

 كمما يجدر ذكره  قبؿ دراسة ىذه الشكاىد أف أنبو عمى قضيتيف :
األكلى : أفَّ انكاع التضميف الثبلثة التي ذكرىا الزركشي ، ال يمكف أف 

في تقسيـ ىذا المبحث   ألفَّ المفسريف  البنا ما اختمفكا في تحديد  ييعكَّؿ عمييا
 نكع التضميف في الشاىد القرآني نفسو . 

الثانية : أفَّ شكاىد التضميف في المةة كالقرآف الكريـ كثيرة تكاد ال 
لذلؾ سأختار عددنا مف ىذه  لِ تيحصى ، كىذا ما صرَّح بو ابف جني كما تقدَّـ 

ا الباب   كال سيما التي مرَّ ذكرىا   لتككف نماذج لشكاىد كثيرة الشكاىد في ىذ
 قد يصعب عميَّ ، كعمى  يرم مف الباحثيف حصرىا ، كمف اهلل اليدل كالسداد 

َحِقيههههههٌق َعَمههههههي َأن الَّ َأقُههههههوَل َعَمههههههى المّههههههِه ِإالَّ قههههههال ات تعههههههالى : )-ٔ
ل بتشػػػديد{ ٘ٓٔ(باألعراف : اْلَحهههقَّ  اليػػػاء كفتحيػػػا ، كقػػػرأ  قػػػرأ نػػػافع  حقيػػػؽ عمػػػيَّ

 لّ  الباقكف  حقيؽ عمىل باأللؼ عمى أنَّيا حرؼ جر دخمت عمى  أفل

                                                 

 . ّْٖل شرح التسييؿ ص ُ 

 . ْٗ/ِل الخصا ص ِ 

، كالكشؼ عف كجكه الفراءات  ُْٖل ينظر : كتاب معاني القراءات ، لؤلزمرم ص  ّ 
 . ِْٔ، ك يث النفع ص  َْٕ/ ُالسبع 
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قاؿ الفراء :   كفي قراءة عبد اهلل : حقيؽ بأف ال أقكؿ عمػى اهلل ، حجػة 
مػػف قػػرأ  عمػػىل كلػػـ يضػػؼ ، كالعػػرب تجعػػؿ البػػاء فػػي مكضػػع  عمػػىل ، رميػػتي 

 لُ  بحاؿ حسنةللعمى القكس كبالقكس ، كج تي عمى حاؿ حسنة ، ك 
كيعني بقكلو   كلـ يضؼلل : لـ يضؼ  عمىل إلػى يػاء المػتكمـ ، كتبػع 

، كأبػك لْ ، كأبػك جعفػر النحػاس لّ ، كالطبػرم لِ الفراء في تأكيمو ىػذا : األخفػش 
  ل ٖ ، كأبػػك البركػػات بػػف األنبػػارم لٕ ، كابػػف عطيػػة لٔ ، كالكاحػػدم لٓ عمػػي النحػػكم 

 لٗ  الفراء...أفَّ  عمىل ىنا بمعنى الباءلل كقاؿ ابف عاشكر   أحسنيا قكؿ
كما قالو الفراء ، كمف تبعػو يػدخؿ فػي بػاب تضػميف حػرؼ معنػى حػرؼ 
ػا ، فقػد قػاؿ أبػك عبيػدة :  آخر ، كما قاؿ بو الزركشي ، قد قيػؿ بػو مػف قبػؿ أيضن
  كمف قرأ  حقيؽ عمى أف ال أقكؿل كلـ يضؼ  عمػىل إليػو ، فإنَّػو يجعػؿ مجػازه 

كىػذا مػف بػاب تضػميف اسػـ معنػى اسػـ  لَُ عمى أف ال أقػكؿلل مجاز : حريص 
 آخر . 

                                                 

 . ِٗٓ/ُل معاني القرآف  ُ 

 .  ُٕٗرأف ص ل ينظر : معاني الق ِ 

 . ُٗ/ٗل ينظر : جامع البياف   ّ 

 . ُّٔل ينظر : إعراب القرآف  ص  ْ 

 .  ّٖ-ّٕ/ ّل ينظر : الحجة   ٓ 

 . ِّٗ/ِل ينظر : الكسيط   ٔ 

 . ّْٓ/ ِل ينظر : المحرر الكجيز   ٕ 

 . ِٗٔ/ُل ينظر : البياف في  ريب إعراب القرآف  ٖ 

    ِِٓ/ ٖل التحرير كالتنكير  ٗ 

 . ُٗ/ٗ، كينظر : جامع البياف لمطبرم  ُٗل مجاز القرآف ص  َُ 
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كالحقيقػة أنَّػو لػيس فػي ا يػة أمت تضػميف كػاف ، كأنَّػو ال يصػي أف تكػػكف 
 عمػػػػىل بمعنػػػػى البػػػػاء ، كال  حقيػػػػؽل بمعنػػػػى  حػػػػريصل بػػػػؿ لكػػػػؿ منيمػػػػا داللتيػػػػا 
ـ المسػػػتقمة مػػػف داللػػػة  يرىػػػا ، كثمػػػة حقيقػػػة لةكيػػػة يمكػػػف أف نسػػػتقر يا مػػػف كػػػبل

العػػػرب ، كىػػػي أفَّ حػػػركؼ الجػػػر التػػػي تتعػػػدل بيػػػا األفعػػػاؿ ،  البنػػػا مػػػا تصػػػبي  
معانييػػا متقاربػػة ، فػػي كثيػػر مػػف التراكيػػب ، كليسػػت متطابقػػة ،  كمػػا ادعػػى ابػػف 
جنػػي ،  كمػػف المعمػػكـ أفَّ العربػػي فػػي كبلمػػو ، كثيػػرنا مػػا يقصػػد معػػاني عامػػة ، 

مػػا استشػػيد بػػو الفػػراء : يمكػف أف يصػػؿ إلييػػا باسػػتعماؿ عػػدة حػػركؼ ، مػػف ذلػػؾ 
  كالعػػػرب تقػػػكؿ : ج ػػػتي عمػػػى حػػػاؿ حسػػػنة ، كج ػػػتي بحػػػاؿ حسػػػنةلل فاسػػػتعماؿ 
نَّمػا جػاز كضػع   عمىل ىنا مرة ، كالباء مرة أخرل ، ال يعني تطابقيمػا البتػة ، كا 
أحدىما في مكضع ا خر   ألفَّ كمييما يكصؿ المتكمـ العربي إلى المعنى العاـ 

فكٌؿ ما يريػده المػتكمـ ىنػا مػثبلن ىػك التعبيػر عػف حسػف  الذم يركـ التعبير عنو ،
ػؿ إليػو بالبػاء التػي تفيػد معنػى اإللصػاؽ ، كقػاؿ :  حالو عند مجي و ، سػكاء تكصَّ
ؿ إليو بػ عمىل التي تفيػد معنػى االسػتعبلء ،  كقػاؿ  جثتي بحاؿ حسنة ، أك تكصَّ

ػػػؿ إليػػػو باسػػػتعماؿ  فػػػيل التػػػي تفيػػػ د معنػػػى : ج ػػػتي عمػػػى حػػػاؿ حسػػػنة ، أك تكصَّ
 الدخكؿ في الشيء ، كقاؿ : ج تي في حاؿ حسنة 

كىذا جا ز كحاصؿ في كػبلـ البشػر ، لكنػو  يػر جػا ز ، ك يػر حاصػؿ 
في كبلـ اهلل ، فػالقرآف الكػريـ لػـ يسػتعمؿ لفظنػا بمعنػى لفػظ آخػر ، ميمػا بػدا أنَّػو 
قػػػد كضػػػع فػػػي مكضػػػع المفػػػظ ا خػػػر : كميمػػػا بمةػػػت درجػػػة ترادفيمػػػا فػػػي نظػػػر 

الدارسػػػيف ، كيبػػػدك أفَّ  الػػػذم  دفػػػع القػػػا ميف بالتضػػػميف عجػػػزىـ ، أك البػػػاحثيف ك 
تقاعسيـ عف كد ذىنيـ ، كعف إمعانيـ النظر في التعرؼ إلى الداللة المقصكدة  
ػػر ، مػػف ذلػػؾ مػػا قيػػؿ مػػف تضػػميف  مػػف اسػػتعماؿ األلفػػاظ فػػي مكاضػػع ألفػػاظ أيخى

ي البحػػػث فػػػي فمػػػك أفَّ القػػػا ميف بالتضػػػميف أنعمػػػكا فػػػ لُ  حقيػػػؽل معنػػػى  حػػػريصل
                                                 

، كالبرىاف  ُٗ/ٗ، كينظر : جامع البياف لمطبرم  ُٗل ينظر : مجاز القرآف ص  ُ 
 . ّٓٔلمزكشي ص 
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قضػػػية تعػػػدم  حقيػػػؽل بػػػػ عمىل لتكصػػػمكا إلػػػى مػػػا يةنػػػييـ عػػػف تبٌنػػػي ىػػػذا القػػػكؿ 
المختمػػػؽ ، فقػػػد صػػػرَّح أبػػػك عمػػػي النحػػػكم بجػػػكاز تعػػػدم  حقيػػػؽل بػػػػ عمىل بكمتػػػا 

كاسػػػػػتبعد ابػػػػػف عطيػػػػػة تضػػػػػميف  حقيػػػػػؽل معنػػػػػى  لُ القػػػػػراءتيف عمػػػػػى حػػػػػٌد سػػػػػكاء 
م  حقيػؽل بػػ عمىل كقد ذكػر الزمخشػرم أربعػة أكجػو فػي تأكيػؿ تعػد لِ  حريصل

كقاؿ عف الكجو االرابع :   كىك األكجو األدخؿ في نكت القرآف أف يةرؽ مكسى 
في كصؼ نفسو بالصدؽ في ذلػؾ المقػاـ ال سػيما كقػد ركم أفَّ عػدك اهلل فرعػكف 
قاؿ لو ، لما قاؿ  إٌني رسكؿ مف ربِّ العالميفل كذبتى ، فيقكؿ : أنا حقيؽ عمػى 

  لّ أنا قا مو ، كالقا ـ بولل قكؿ الحؽ ، أم...أف أككف 
ككيػػؼ يصػػي تضػػميف  حقيػػؽل معنػػى  حػػريصل كالػػداللتاف مختمفتػػاف ، 

ك  خػبلؼ  لْ  ألفَّ  حقيؽل مف  الحٌؽل كالحٌؽ : في المةػة  :   نقػيض الباطػؿلل
كليس في لفظ  الحرصل شيء مف ىذه الداللة ، كما دؿ عميو لفػظ  لٓ  الباطؿلل

الػػذم أراد أف يعٌبػػر عنػػو مكسػػى عميػػو السػػبلـ ،   الحػػؽل فػػي المةػػة ، ىػػك المعنػػى
كأراد أف يعٌبر أفَّ ىذا الحؽ كاقع عمى ما ادعػاه ، كمػتمكفه منػو ، ال ممتصػؽه بػو 
  لذلؾ عداه بػ عمىل ال بالباء ، كالجدير بالذكر أنَّو قد جاء في العيف لمفراىيدم 

كجكبنا ، كتقكؿ  :   الحؽ : نقيض الباطؿ ، حؽَّ الشيء يحؽت حق ا ، أم : كجب
فعػػػيَّف تعػػػدم ل  ٔ : يحػػػؽ عميػػػؾ أف تفعػػػؿ كػػػذا ، كأنػػػت حقيػػػؽ عمػػػى أف تفعمػػػولل 

                                                 

 ّٖ-ّٕ/ ّل ينظر : الحجة في عمؿ القراءات السبع   ُ 

 . ّْٓ/ِل ينظر : المحرر  ِ 

 . ُّّ/ِل الكشاؼ  ّ 

 . َُِل العيف ص  ْ 

 ِْٗل الصحاح ص  ٓ 

 . َُِل ص  ٔ 
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ػا فػي قػراءة  حقيػؽ   حقيؽل بػ عمىل مع إضافة  عمىل إلى  أفل ، كما جاء تمامن
 عمى أف ال أقكؿل 

فمػػيس إذف فػػي ا يػػة تضػػميف اسػػـ معنػػى اسػػـ آخػػر ، كال تضػػميف حػػرؼ 
 معنى حرؼ آخر . 

هَياِم الرََّفهُث ِإَلهى ِنَسهآِئُكمْ عالى : )قال ات ت-ِ (بالبقرة ُأِحلَّ َلُكهْم َلْيَمهَة الصِّ
نَّما تقكؿ : { ٚٛٔ: مرَّ قكؿ ابف جني :   كأنت ال تقكؿ : رفثتي إلى المرأة  ، كا 

رفثتي بيا ، أك معيا   لكنَّو لما كػاف الرفػث ىنػا بمعنػى اإلفضػاء ، ككنػتى تعػٌدم 
ل بػ إلىل كقكلؾ :  أفضيتي إلػى المػرأة   ج ػتى بػػ إلىل  مػع الرفػث إيػذاننا  أفضيتي

شػػػػعارنا إنَّػػػػو بمعنػػػػاهلل كا 
كنسػػػػب الكاحػػػػدم إلػػػػى  لِ كمثػػػػؿ ىػػػػذا قػػػػاؿ ابػػػػف سػػػػيده  لُ  

كجػػاء فػػي الػػدر  لّ  األخفػػش قكلػػو :   إنَّمػػا عػػٌداه بػػػ إلىل ألنَّػػو بمعنػػى اإلفضػػاءلل
ٌنمػػا يتعػػٌدل بالبػػاء لمػػ ػػمِّف مػػف معنػػى المصػػكف :   كعػػدَّل  الرفػػثل بػػػ إلىل كا  ا ضي
ؿَّ اإلفضاء إلى نسا كـ بالرفثلل  لْ اإلفضاء ، كأنَّو قيؿ : أيحِّ

ىػػػذا مػػػا قالػػػو المةكيػػػكف كالمفسػػػركف  ، كلػػػيس األمػػػر كمػػػا قػػػالكا ، ككػػػاف 
األكلى بيـ أف يبينكا الفرؽ في الداللة بيف الرفث كاإلفضػاء   ليصػمكا مػف خػبلؿ 

  مف الباء .ذلؾ إلى معرفة السٌر مف استعماؿ  إلىل بدالن 
ف جعمو أىؿ المةة كالتفسير بمعنى  اإلفضاءل   ليسك كا بو  فػ الرفثل كا 
ىػػذا التضػػميف ، فػػإفَّ بينيمػػا فرقيػػا فػػي الداللػػة فػػػ  الرفث : كممػػة جامعػػة لكػػؿ مػػا 

كقػاؿ ابػف فػارس :   الػراء كالفػاء كالثػاء : أصػؿ كاحػد  لٓ  يريده الرجؿ مف أىمولل
                                                 

 .ِٗ/ ِل الخصا ص  ُ 

 . ُٖٖ/ ٔ، كلساف العرب  ُُْ/ ُل ينظر : المحكـ  ِ 

 . ِٖٔ/ُل الكسيط  ّ 

 . ُِٔ/ُ، كينظر : أنكار التنزيؿ ، تفسير البيضاكم  ِِٗ/ِل  ْ 

 ُّْٕ/ِل تيذيب المةة لؤلزىرم :  ٓ 



 

 
141 

كقػػاؿ ابػػف سػػيده :   الرفػػث : الجمػػاع  لُ  ظيػػارهلل، كىػػك كػػؿ كػػبلـ ييسػػتحيا مػػف إ
ك يػػره ممػػا يكػػكف بػػيف الرجػػؿ كامرأتػػو ، يعنػػي التقبيػػؿ ، كالمةازلػػة كنحكىمػػا ممػػا 

  لِ  يككف في حاؿ الجماعلل
ػػا اإلفضػػاء  ، فقػػد قػػاؿ الفػػراء :   اإلفضػػاء : أف  ىػػذه داللػػة الرفػػث ، أمَّ

ف لـ يجامعيالل  كقػاؿ الزجػاج  لْ أبػي عبيػدة   كىك المجامعة عند لّ يخمك بيا كا 
:   اإلفضاء : أصػمو الةشػياف، كقػاؿ بعضػيـ : إذا خػبل فقػد أفضػى ،  شػي أك 

كجاء في تيػذيب المةػة :   كيقػاؿ : أفضػى فػبلف إلػى فػبلف : إذا   لٓ لـ يةشلل 
كصؿ إليو ، كأصمو أنَّو صار في فرجتو كفضا و...كعف ابف األعرابي : أفضػى 

ا : إذا جامعيا ، قػاؿ : كاإلفضػاء الرجؿ : دخؿ عمى أىمو  ، قاؿ : كأفضى أيضي
ى في الحقيقة : االنتياء ، كمنو قكؿ اهلل ، جؿ كعز :   قىٍد أىٍفضى ذيكنىوي كى كىٍيؼى تىٍأخي كى

ًميظنال النسػاء :  يثىاقنػا  ى ػٍذفى ًمػنكيـ مِّ ـٍ ًإلىى بىٍعضو كىأىخى كي { أم : انتيػى كأدَّل ُِبىٍعضي
  كيقكلػكف : أفضػى الرجػؿ إلػى  لٔ  لليتػو : جامعيػا، كيقاؿ : أفضػى الرجػؿ جار 

  كأفضػػػيتي إلػػػى فػػػبلف  لٕ  امرأتػػػو : باشرىا...كأفضػػػى إلػػػى فػػػبلف بسػػػرِّه إفضػػػاءنلل
 لٖ  بسرِّم ، كأفضى الرجؿ امرأتو : باشرىا كجامعيالل

                                                 

 . ّْٓل مقاييس المةة : ص  ُ 

 ُُْ/َُكـ : ل المح ِ 

 . ُِٖ/ِل معاني القرآف :  ّ 

 . ٕٓل مجاز القرآف : ص  ْ 

عرابو :  ٓ   . ِٔ/ِل معاني القرآف كا 

 . ِٕٔٗ/ّل   ٔ 

 . ّٕٗل مقاييس المةة : ص  ٕ 

 . ُْٖل  الصحاح : ص  ٖ 
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فيػػػذه داللػػػة اإلفضػػػاء : خمػػػك الرجػػػؿ بامرأتػػػو ، أك مجامعتيػػػا ، كعنػػػدىا 
ثكية ، فإذا طمقيا في ىػذه الحػاؿ ، اسػتحقت أف تأخػذ تنكشؼ لمرجؿ أسرارىا األين

مػف الرجػؿ الميػػر كمٌػو   ثمننػػا النكشػاؼ سػػٌرىا لػو ، كلمجامعتيػػا كفػٌض بكارتيػػا ، 
ػػا  فاسػػتعماؿ لفػػظ  اإلفضػػاءل ىػػك المبل ػػـ ىنػػا لسػػياؽ ا يػػة فػػي سػػكرة النسػػاء ، أمَّ

ـ فيػػػو : ا يػػػة الػػػكاردة فػػػي سػػػكرة البقػػػرة ، فيػػػي فػػػي سػػػياؽ الصػػػياـ ، كممػػػا يسػػػتمز 
الصكـ عف الفحش في الكبلـ ، كالنظر إلى ما حٌرـ اهلل مف عكرات النسػاء ، أك 
مةازلتيفَّ أك تقبيميفَّ أك مجامعتيفَّ ، كقد ظٌف بعض الصحابة أفَّ ىذه األمكر ، 
كمػػا ىػػي محرَّمػػػة عمػػييـ فػػي النيػػػار ، فيػػي كػػػذلؾ محرَّمػػة عمػػييـ فػػػي الميػػؿ مػػػع 

ستعمؿ لفظ  الرفػثل الػذم يػدٌؿ عمػى مػا تقػدَّـ زكجاتيـ ، فكاف مف المناسب أف ي
 ذكره

فبيف  الرفثل ك اإلفضاءل فرؽ كاضػي فػي الداللػة ، كلكػؿ منيمػا سػياقو 
كمكضػػعو ، كمػػف الكاضػػي أفَّ النحػػاة كالمفسػػريف قػػد اضػػطركا إلػػى تحريػػؼ داللػػة 
المفظ القرآني عف طريؽ التضميف ، مف أجؿ أف يسػك كا تعػدم  الرفػثل بػػ إلىل 

مػػف الجػػا ز اسػػتعماؿ داللػػة ىػػذا الحػػرؼ مػػع  الرفػػثل ألفَّ المػػراد إحػػبلؿ  مػػع أنَّػػو
رفثيـ المكجو إلى نسا يـ ليػالي الصػياـ ، كمػا أفى ادعػاءىـ بػأفَّ  الرفػثل يتعػدل 
بالباء ، كال يتعدل بػ إلىل يػردته مػا جػاء فػي كتػاب العػيف لمفراىيػدم :   الرفػث : 

 لُ  الجماع ، رفث إلييا كترفَّثلل
َقْد َيْعَمهُم المَّهُه الَّهِذيَن َيَتَسهمَُّموَن ِمهنُكْم ِلهَواًذا َفْمَيْحهَذِر ات تعالى : )قال -ٖ

(بالنههور : الَّههِذيَن ُيَخههاِلُفوَن َعههْن َأْمههِرُِ َأن ُتِصههيَبُ ْم ِفْتَنههٌة َأْو ُيِصههيَبُ ْم َعههَذاٌب أَِليمٌ 
كقػػػػاؿ  لِ  قػػػػاؿ أبػػػػك عبيػػػػدة :   مجػػػػازه : يخػػػػالفكف أمػػػػره ، ك عػػػػفل زا ػػػػدةلل{ ٖٙ

الطبرم :   كأيدخمت  عفل ألفَّ معنى الكبلـ : فميحذر الذيف يمكذكف عػف أمػره ، 
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كقػػػػاؿ الكاحػػػػدم :   أم : يعرضػػػػكف عػػػػف أمػػػػره ، ل ُ  كيػػػػدبركف عنػػػػو معرضػػػػيفلل
كقػػاؿ العكبػػرم :   قكلػػو  لِ  كدخمػػت  عػػفل لتضػػمف المخالفػػة معنػػى اإلعػػراضلل
فَّ معنػػى  يخػػالفكفل يميمػػكف تعػػالى  عػػف أمػػرهل الكػػبلـ محمػػكؿ عمػػى المعنػػى   أل

كقاؿ الزمخشرم :   الذيف يخالفكف عف أمػرهل الػذيف يصػدكف عػف  لّ  كيعدلكفلل
ؿ ابػف عطيػة قكلػو تعػالى  يخػالفكف  لْ  أمره...كالمعنى : عف طاعتػو كدينػولل كأكَّ

عف أمرهل بأفَّ   معناه يقع خبلفيـ بعد أمره ، كىذا كما تقكؿ : كػاف المطػر عػف 
اؿ أبػػك حيػػاف :   ضػػٌمف  خػػالؼل معنػػى  صػػدَّل ك أعػػرضل فعػػدَّاه كقػػ لٓ  ريػػيلل

 لٔ  بػ عفللل
كقػػػػاؿ الػػػػدكتكر فاضػػػػؿ السػػػػامرا ي :    كلمتضػػػػميف صػػػػكر أخػػػػرل ، فقػػػػد 

ػػٍف ييضػػمَّف فعػػؿ متعػػٌد معنػػى فعػػؿ الـز كقكلػػو تعػػالى :   ػػاًلفيكفى عى فىٍميىٍحػػذىًر الَّػػًذيفى ييخى
ٌد  يقػػػاؿ : خالفػػػتي أمػػػره ، كال يقػػػاؿ : { فػػػإفَّ  خػػػالؼل فعػػػؿ متعػػػّٔأىٍمًرًهل النػػػكر : 

مِّف معنى االبتعاد كالخركج كاالنحػراؼ ، كأنَّػو قػاؿ :  خالفتي عف أمره ، كلكف ضي
 لٕ  للفميحذر الذيف يبتعدكف عف أمره ، أك ينحرفكف عف أمره

لل لكػػػف اهلل سػػػبحانو قػػػد قػػػاؿ ذلػػػؾ كال يقػػػاؿ : خالفػػػتي عػػػف أمػػػرهقػػػاؿ :   
ف أف يدرسػػػػكا السػػػػٌر مػػػػف تعػػػػٌدم  يخػػػػالفكفل بػػػػػ عفل فالنحػػػػاة كالمفسػػػػركف بػػػػدالن مػػػػ

التجػػؤكا إلػػى التضػػميف ، تضػػميف  يخػػالفكفل معنػػى  يمػػكذكف كيػػدبركفل كمػػا قػػاؿ 
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الطبرم ، أك  يعرضػكفل كمػا قػاؿ الكاحػدم ، أك  يصػدكفل كمػا قػاؿ الزمخشػرم 
، أك يميمػػػكف كيعػػػدلكفل كمػػػا قػػػاؿ العكبػػػرم ، أك  يبتعػػػدكف كينحرفػػػكفل كمػػػا قػػػاؿ 

فاضؿ السػامرا ي ، كلػـ يخطػر ببػاليـ فعػبلن ، لػك فطنػكا إليػو ، لبػدؤكا بػو الدكتكر 
كشاع عندىـ ، كلعدكا األخذ بو أكلى مما ذكركه بيذا التضميف ، كىك  ير بكفل  

 كيككف التقدير:  فميحذر الذيف ير بكف عف أمره 
فأنػػػػت تػػػػرل كيػػػػؼ أفَّ النحػػػػاة كالمفسػػػػريف رأكا أفَّ تعػػػػٌدم  يخػػػػالفكفل إلػػػػى 

بػ عفل مشكمة لفظية   ألفَّ ىذا الفعػؿ عنػدىـ يتعػدل إلػى مفعكلػو بنفسػو  مفعكلو
ال بػ عفل فأرادكا أف يحٌمكا ىذا الذم عدكه إشكاالن بتضػميف الفعػؿ  يخػالفكفل أٌم 
فعػػؿ كػػاف مػػف األفعػػاؿ القريبػػة مػػف معنػػاه ، كيتعػػدل مثمػػو إلػػى مفعكلػػو بػػالحرؼ 

 نفسو .
فكفل عمػػػى معنػػػاه ، مػػػف  يػػػر ككػػػاف األىكلػػػى بيػػػـ أف يبقػػػكا الفعػػػؿ  يخػػػال

 تحريؼ ، كال تقدير ، كال تضميف ، ثـ بعد ذلؾ يدرسكف قضية تعديو بػ عفل .
قاؿ الطبرم :   كالمكاذ ىك أف يمكذ بعضيـ ببعض ، يستتر ىػذا بيػذا ، 

...كالمػػػػكاذ :  لُ  كمػػػػا قػػػػاؿ الضػػػػحاؾلل كقػػػػاؿ الزمخشػػػػرم :   يتسػػػػممكف قمػػػػيبلن قميبلن
الجماعػػػة فػػػي الخفيػػػة ، عمػػػى سػػػبيؿ المػػػبلكذة  ،  المبلكذة...يعنػػػي ينسػػػمكف عػػػف
فيػػػذا عمػػػؿ المنػػػافؽ الػػػذم ال يسػػػتطيع أف يتػػػرؾ  لِ  كاسسػػػتتار بعضػػػيـ بػػػبعضلل

حمقػػػة االجتمػػػاع لشػػػأف الجيػػػاد عمننػػػا  ، خكفنػػػا مػػػف أف ييفضػػػي أمػػػره ، أك يتعػػػرض 
لممسػػاءلة كالحسػػاب ،  فيمتجػػئ إلػػى اليػػركب مػػف ىػػذا االجتمػػاع ، بالطريقػػة التػػي 

فسركف   فمما كػانكا كػذلؾ ، كػاف مػف المناسػب أف يعبِّػر عػف مخػالفتيـ ذكرىا الم
ىػػذه باسػػتعماؿ  عػػفل التػػي تفيػػد معنػػى المجػػاكزة ، كىػػك مػػا يقابػػؿ حركػػة تسػػمميـ 
خفيػػة ، كلػػك لػػـ يسػػتعمؿ  عػػفل كقػػاؿ : يخػػالفكف أمػػر اهلل ، لكػػاف المػػراد المخالفػػة 
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حيػاء ، أك نفػاؽ  الصريحة ، التي تقتضػي اإلعػبلف بيػا ، كمػف دكف خػكؼ ، أك
، كجػػاء بفعػػؿ المخالفػػة عمػػى كزف  يفػػاعمكفل ألنَّػػو أراد المشػػاركة فػػي معنػػى ىػػذا 
الفعػػؿ بػػيف طػػرفيف ، كىػػذا مػػا لػػـ يتػػكافر فػػي أمِّ فعػػؿ مػػف أفعػػاؿ التضػػميف التػػي 
ذكركىا ، قاؿ الزمخشرم :   يقػاؿ : خػالفني فػبلف إلػى كػذا ، إذا قصػده ، كأنػت 

ذا كلَّػى عنػو ، كأنػت قاصػده، كيمقػاؾ الرجػؿ صػادرنا مكؿ  عنو ، كخالفني عنػو ، إ
عف الماء ، فتسألو عف صػاحبو ، فيقػكؿ : خػالفني إلػى المػاء يريػد أنَّػو قػد ذىػب 

ـٍ إليػػو كاردنا ، كأنػػا ذاىػػب عنػػو صػػادرنا ، كمنػػو قكلػػو تعػػالى :   ػػاًلفىكي كمػػا أيًريػػدي أىٍف أيخى
ٍنويل ىكد : ـٍ عى ا أىٍنيىاكي  لُ {للًٖٖإلىى مى

ػٍف أىٍمػًرهً ك المعنى المراد مف قكلو تعالى :  كىذا ى اًلفيكفى عى ل إذ التقػدير ييخى
: يخػػالفكف اهلل عػػف أمػػره ، الػػذم يقتضػػي أف يبقػػى الفعػػؿ  يخػػالفكفل عمػػى داللتػػو 
مػػف دكف تضػػميف   ألنَّػػو قيًصػػد منػػو المشػػاركة فػػي معنػػى المخالفػػة بػػيف طػػرفيف : 

 عفل في سكرة النكر ك إلىل في المخاًلؼ كالمخالىؼ عنو ، كقيًصد مف استعماؿ 
 سكرة ىكد ، تحديد نكع ىذه المخالفة كتحديد جيتيا .

قههال ات تعههالى : )َيهها َأيإَ هها الَّههِذيَن آَمُنههوْا َمههن َيْرتَههدَّ ِمههنُكْم َعههن ِديِنههِه  -ْ
ُِْتي المّهههُه ِبَقهههْوٍم ُيِحهههبإُ ْم َوُيِحبإوَنهههُه َأِذلَّهههٍة َعَمهههى اْلُمهههْؤِمِنيَن  َأِعهههزٍَّة َعَمهههى َفَسهههْوَف َيههه

قػاؿ الزركشػي فػي بػاب التضػميف :   فإنَّػو يقػاؿ : ذٌؿ {  ٗ٘(بالمائهدة :اْلَكاِفِرينَ 
مِّف معػى التعطػؼ كالتحػنفلل قػاؿ :   فإنَّػو يقػاؿ  لِ  لو ، ال عميو   كلكنَّو ىنا ضي

مىػى : ذٌؿ لو ، ال عميولل يعني يقاؿ ىػذا بػيف النػاس ، لكػف اهلل قػد قػاؿ :   أىًذلَّػةو عى
ٍؤًمًنيفى ا ل فمماذا ييعتػٌد بكػبلـ النػاس ، كال يعتػٌد بكػبلـ رب النػاس ؟  كالحقيقػة أنَّػو ٍلمي

لػيس فػي ا يػة  تضػميف   كلػك أراده لجػاء بمفظػو ، كقيػؿ : عػاطفيف عمػييـ ، أك 
نَّمػػا أراد مػػف قكلػػو :   ػػٍؤًمًنيفى حػػانِّيف عمػػييـ ، كا  مىػػى اٍلمي ل مػػا يػػدٌؿ عميػػو ىػػذا أىًذلَّػػةو عى
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ر تضػػميف   كىػػذا مػػا أفصػػي عنػػو المفسػػركف أنفسػػيـ القػػا مكف بيػػذ المفػػظ مػػف  يػػ
التضػػميف . فقػػد قػػاؿ الزجػػاج :   أم : جػػانبيـ لػػيِّف عمػػى المػػؤمنيف ، لػػيس أنَّيػػـ 

كقاؿ ابف عطية :   معناه : متذلميف مف قبؿ أنفسيـ ،  ير   لُ  أذالء ميانكفلل
..كاسػػػػتعمالو مػػػػػع كقػػػػاؿ البيضػػػػاكم  :   عػػػػػاطفيف عمػػػػييـ متذلميف.لِ  متكبػػػػريفلل

ػػػا لتضػػػمنو معنػػػى العطػػػؼ كالحنػػػك ، أك لمتنبيػػػو عمػػػى أنَّيػػػـ مػػػع عمػػػك ِّ   عمػػػىل إمَّ
كقػاؿ أبػك حٌيػاف :   كعػدِّم  لّ طبقتيـ كفضميـ عمػى المػؤمنيف خاضػعكف ليػـلل 

ف كاف األصؿ بالبلـ   ألنَّو ضمَّنو معنى الحنػك كالعطػؼ كأنَّػو قػاؿ :  بػ عمىل كا 
  لْ  ى كجو التذلؿ كالتكاضعللعاطفيف عمى المؤمنيف ، عم

تأمَّؿ قكؿ أبي حيػاف ، أنَّػو مػا الحاجػة إلػى ىػذا التضػميف الػذم ادعػاه ، 
ػػٍؤًمًنيفى بعػػد أف أبقػػى لقكلػػو :   مىػػى اٍلمي ل داللتػػو التػػي جعميػػا بمعنػػى : التػػذلؿ أىًذلَّػػةو عى

كالتكاضع ، فما انتيى إليو  كبلـ أبي حياف ، ىك االتفسير الصحيي الذم أبطػؿ 
قكلػػػو بالتضػػػميف مػػػف حيػػػث لػػػـ يشػػػعر ، كجػػػاء فػػػي ركح المعػػػاني لآللكسػػػي:  بػػػو

  يعنػػػي أفَّ كػػػكنيـ أذلػػػة ، لػػػيس ألجػػػؿ كػػػكنيـ أذالء فػػػي أنفسػػػيـ   بػػػؿ إلرادة أف 
 لٓ  يضمكا إلى عمك منصبيـ كشرفيـ فضيمة التكاضعلل

فيػػذا المعنػػى الػػذم ذكػػره المفسػػركف ، لػػك أيريػػد التعبيػػر عنػػو بػػأبم  عبػػارة 
مىػػى فصػػحيا كأدقيػػا ، فيػػؿ يمكػػف أف يكػػكف  يػػر قكلػػو تعػػالى :  كأكجزىػا كأ أىًذلَّػػةو عى

مىى اٍلكىاًفًريفى  ٍؤًمًنيفى أىًعزَّةو عى  ل اٍلمي

                                                 

عرابو :  ُ   . ُْٖ/ِل معاني القرآف كا 

 . َِٖ/ ِر : ل المحر  ِ 

 .ُِّ/ِل أنكار التنزيؿ :  ّ 

 . َّٗ/ْ، كينظر : الدر المصكف  َّٕ/ّل البحر المحيط :  ْ 

 .ُّّ/ّل  ٓ 
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ػا : ذؿَّ عميػو ،  نستنت  مما مرَّ ذكره أنَّو  كما يقاؿ : ذؿَّ لػو ، يقػاؿ أيضن
كما ىك الحاؿ في  ر بل يقاؿ : ر ب في كذا ، كيقاؿ : ر ب عف كػذا ، ككػؿت 
فػػي مكضػػعو كسػػياقو كحسػػب المعنػػى المقصػػكد  ، فالػػذٌؿ فػػي القػػكؿ األكؿ ، ىػػك 
ذٌؿ خضكع كاستكانة ، كال يصدر مف صاحبو إاٌل كرىنا ، كبر ـ أنفو ، كالذؿ في 
ػػا   ألنَّػػو ذؿ يبتةػػي بػػو صػػاحبو التكاضػػع ، كخفػػض  القػػكؿ الثػػاني ، يجػػيء  طكعن

رؽ بػيف الػذليف كاضػي  ، كمػف الجناح إلخكانو المؤمنيف ابتةاء مرضاة اهلل ، فالف
الضركرم جدَّا في ىذا المقاـ أف أشير إلى قضية  ميمة ، لـ ينتبو عمييا النحاة 

شػػػيكع تركيػػػب معػػػيَّف، إنمػػػا يػػػأتي مػػػف شػػػيكع معنػػػاه الػػػذم أنَّ كالمفسػػػركف ، كىػػػي 
يتطمب التعبير عنو بيذا التركيب ، فإذا أيريد التعبير عف معنى آخػر  يػر شػا ع  

ف نػػدر اسػػتعماؿ ىػػذا ، كجػػب التعبيػػ ر عنػػو بتركيػػب آخػػر يكافػػؽ ىػػذا المعنػػى ، كا 
التركيػػػب ، كقػػػد تكػػػكف ثمػػػة معػػػاف اسػػػتعمميا القػػػرآف الكػػػريـ ، لكنػػػو لػػػـ يسػػػتعمميا 
العػػرب فػػي شػػعرىـ ، كال فػػي نثػػرىـ   لػػذلؾ كرد ىػػذا التركيػػب فػػي كػػبلـ اهلل ، كلػػـ 

ف الكػػريـ   ممػػا يػػرد فػػي كبلميػػـ ، كمػػف المعػػاني التػػي لػػـ يتطػػرؽ إلييػػا إاٌل القػػرآ
اقتضى أف يككف التركيب المعبِّر عنو ، لـ يػرد إاٌل فػي كتػاب اهلل ، ىػك قػكؿ اهلل 

مىى اٍلكىاًفًريفى تعالى الذم تقدـ دراسة مدلكلو :    ٍؤًمًنيفى أىًعزَّةو عى مىى اٍلمي  لأىًذلَّةو عى
كينبةػػػػػػي ىنػػػػػػا اسػػػػػػتعماؿ طريػػػػػػؽ التفسػػػػػػير ال طريػػػػػػؽ التضػػػػػػميف ، فمػػػػػػف 

ير يذكر المعنى المراد مف  ير تضميف ، كىذا امػر مقبػكؿ ، المعركؼ أف التفس
ألف القصػد منػػو فيػػـ المعنػػى ، ال إلبػػاس المفػظ داللػػة تعػػدؿ داللتػػو األصػػمية ، أك 

ػٍؤًمًنيفى تحٌؿ محٌميػا ، فػالمراد مػف قكلػو تعػالى :   مىػى اٍلمي ل الػذٌؿ نفسػو بمفظػو أىًذلَّػةو عى
السػػتكانة كالمػػيف ، أم : مػػا كػػاف كمعنػػاه المعجمػػي ، بأنَّػػو يػػدؿ عمػػى الخضػػكع كا

إاٌل أفَّ القرآف الكريـ بببل ة تراكيبو كأسػاليبو رسػـ منػو كمػف قكلػو  لُ ضد  العزل 
ػػػاًفًريفى  : مىػػػى اٍلكى ل صػػػكرة جميمػػػة مؤلفػػػة مػػػف ضػػػٌديف   لكنيمػػػا ظيػػػرا فػػػي  أىًعػػػزَّةو عى

                                                 

 . ُّٔل  ينظر : مقاييس المةة : ص  ُ 
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شػر التعبير القرآني متآلفيف متعانقيف   عمى خبلؼ ما عيًرؼ عنيما فػي كػبلـ الب
ف تنػػػافرا مػػػف جانػػػب ، تجاذبػػػا مػػػف جانػػػب آخػػػر ، فقػػػد    إذ جعميمػػػا كقطبػػػيف ، كا 
استعمؿ القرآف لفظ الذٌؿ بداللتو ، كمف أجؿ أف يبػيِّف بػأفَّ ىػذا الػذم اتصػفت بػو 
ػػػا ال كرىنػػػا ، عػػدَّاه بػػػػ عمىل ، ثػػػـ كصػػػؼ  الصػػفكة المختػػػارة ، قػػػد جػػاء مػػػنيـ طكعن

مىػى اٍلكىػاًفًريفى  القكـ أنفسيـ بما يناقض معنػى الػذؿ فقػاؿ:  ل ليؤكِّػد طكاعيػة أىًعػزَّةو عى
 ذليـ تجاه إخكانيـ المؤمنيف 

فيػػػذه الصػػػكرة الجميمػػػة التػػػي رسػػػميا القػػػرآف الكػػػريـ ، يجػػػب أف نعرضػػػيا 
 لمناس كما ىي ، ال أف نشكىيا بالتضميف 

ُكُم الَِّذي )َقاَل آَمنُتْم َلُه َقْبَل َأْن آَذَن َلُكْم ِإنَُّه َلَكِبيرُ  قال ات تعالى :-٘
َعمََّمُكُم السِّْحَر َفالَقطَِّعنَّ َأْيِدَيُكْم َوَأْرُجَمُكم مِّْن ِخالٍف َوالَصمَِّبنَُّكْم ِفي ُجُذوِع النَّْخِل 

قاؿ مقاتؿ ، كأبك عبيدة ، كابف { َٔٚوَلَتْعَمُمنَّ َأيإَنا َأَشدإ َعَذاًبا َوَأْبَقى(بطه : 
كقاؿ اليركم :  باب دخكؿ حركؼ لُ قتيبة :   أم : عمى جذكع النخؿلل

الخفض بعضيا مكاف بعض ، اعمـ أفَّ حركؼ الخفض قد يدخؿ بعضيا مكاف 
بعض ، قد جاء ذلؾ في القرآف الكريـ كالشعر ، فمنيا  فيل كليا ستة مكاضع ، 

ذيكًع النٍَّخؿً تككف مكاف  عمىل ، كما قاؿ اهلل عز كجؿ :   ـٍ ًفي جي مِّبىنَّكي ل طو كىالصى
كقاؿ المرادم :   في : حرؼ جر ، كلو تسعة معاف...الخامس :  لِ ل{لُٕ: 

ذيكًع النٍَّخؿً أف تككف بمعنى  عمىل نحك قكلو تعالى :    ـٍ ًفي جي مِّبىنَّكي ل طو : كىالصى

                                                 

، كالكجػػكه كالنظػػا ر لػػو ص  ِٖٔ/ّمػػف سػػكرة الطػػكر  ّٖل تفسػػير مقاتػػؿ ، تفسػػير ا يػػة  ُ 
 . ِٖٗ ريب القرآف ص ، كتفسير  ُُٖ، كمجاز القرآف ص  ِٕ

 . ِٕٕل األزىية في عمـ الحركؼ ص  ِ 
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كقاؿ ابف ىشاـ :   في : حرؼ جر ، لو عشرة معاف...الرابع : ل ُ {للُٕ
مِّبىنَّكي االستعبلء ، نحك قكلو تعاؿ :   ذيكًع النٍَّخؿً كىالصى  (ٕ){للُٕل طو : ـٍ ًفي جي

ىذا الذم قيؿ مف لدف أساطيف المةة كالنحك عف تضميف  فيل   معنى 
 عمىل لـ يثبت عند التحقيؽ لدل آخريف ، قاؿ الزجاج :   معناه : عمى جذكع 
النخؿ ، كلكنَّو جاز أف تقع  فيل ىينا   ألنَّو في الجذع عمى جية الطكؿ ، 

كقاؿ ل ْ كمثؿ ىذا قاؿ التبريزم لّ  عميو ، فقد صار فيوللكالجذع مشتمؿ 
الزمخشرم :   شبَّو تمكتف المصمكب في الجذع تمكتف الشيء المكعى في كعا و  

كقاؿ ابف عطية :   اتساع مف حيث ىك لٓ    فمذلؾ قيؿ : في جذكع النخؿلل
اؿ كق لٔ  مربكط في الجذع ، كليست عمى حد قكلؾ : ركبتي عمى الفرسلل

العكبرم :   في : ىنا عمى بابيا   ألفَّ الجذع مكاف لممصمكب ، كمحتك 
كقاؿ المالقي :   كمف ذلؾ مجي يا بمعنى عمىل...كمنو قكلو تعالى :  لٕ عميولل

ذيكًع النٍَّخؿً   ـٍ ًفي جي مِّبىنَّكي { ككؿ ىذه المكاضع لك تأكلتيا كجدتى ُٕل طو : كىالصى
ذيكًع النٍَّخؿلاء ، أال ترل أفَّ معنى فييا معنى :  فيل الذم ىك الكع  :  ًفي جي

ف كاف فييا العمك ، فالجذع كعاء لممصمكب   ألنَّو ال بٌد مف الحمكؿ  الكعاء ، كا 
في جزء منو ، كال يمـز في الكعاء أف يككف خاكينا مف كؿ جية ، أال ترل أفَّ 

ـي األٍرضى ذىليكالن فى قكلو تعالى :   عىؿى لىكي نىاًكًبيىال الممؾ : ىيكى الًَّذم جى اٍمشيكا ًفي مى
                                                 

 . ُِٓل الجنى الداني ص  ُ 

 . ُٖٔ/ُل مةني المبيب  ِ 

عرابو  ّ   . ِٗٗ/ّل معاني القرآف كا 

 . ُِٕل ينظر : ممخص إعراب القرآف ص  ْ 

 . ْٕ/ّل الكشاؼ  ٓ 

 . ّٓ/ْل المحرر الكجيز  ٔ 

 . ُٖٖ/ِل التبياف في إعراب الفرآف  ٕ 
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نَّما يحٌمكف في جزء منيالل{ ُٓ  لُ  يعني األرض ، إنَّيا ال تحكم الماشي ، كا 
كقاؿ أبك حياف :   كأراد بالتقطيع كالتصميب في الجذكع التمثيؿ بيـ ، كلمَّا كاف 
الجذع مقر ا لممصمكب ، كاشتمؿ عميو اشتماؿ الظرؼ عمى المظركؼ عيدِّم 

ؿ بػ فيل التي لمكعاء ، كقيؿ  فيل بمعنى  عمىل ، كقيؿ : نقر فرعكف الفع
الخشب كصمبيـ في داخمو ، فصار ظرفنا ليـ ، حتى يمكتكا فيو جكعنا 

 لِ  كعطشنالل
ذيكًع النٍَّخؿً فػ  فيل إذف في قكلو تعالى :   ـٍ ًفي جي مِّبىنَّكي { ُٕل طو : كىالصى

التي اعترٍت فرعكف ، كشدة كعيده  جاءت عمى بابيا   تعبيرنا عف شدة الةضب
بسحرتو الذيف آمنكا بمكسى ، عميو السبلـ ، بأنَّو سيصمبيـ في جذكع النخؿ ، 

 ال عمى جذكع النخؿ ، فيك أشد تنكيبلن ، كأشفى لةميمو .
{ لِّْمَكاِفريَن َلْيَس َلُه َٔسََُل َساِئٌل ِبَعَذاٍب َواِقٍ  بقال ات تعالى : )-ٔ

أجمعت كتب القراءات ، ككتب معاني القرآف كتفسيره { ٕ-ٔج : (بالمعار َداِف ٌ 
قاؿ ابف  لّ عمى أفَّ الباء بمعنى  عفل كالتقدير : سأؿ سا ؿ عف عذاب كاقع

خالكيو األصبياني :   فقاؿ النحكيكف : الباء ىا ىنا بمعنى  عفل كالتقدير : 
عمى أفَّ  كفي إجماع أىؿ المةة ، كالتفسير لْ  سأؿ سا ؿ عف عذاب كاقعلل

                                                 

 . ِْٓ-ُْٓل رصؼ المباني ص  ُ 

 . ِِّ/ٔل البحر المحيط  ِ 

عرابو لمزجػاج  ّ  ، ككتػاب معػاني القػراءات ألبػي منصػكر  ُُٕ/ٓل ينظر : معاني القرآف كا 
، كالكشػػػؼ عػػػػف كجػػػكه القػػػػراءات  ِٓٗ، كاألزىيػػػة لميػػػػركم ص  َّٓمنصػػػكر األزىػػػػرم ص 

، كالمحػرر الػكجيز  َْٔ/ِ ، كمشػكؿ إعػراب القػرآف لمقيسػي ّّٓالسبع كعمميا لمقيسػي ص 
، كرصػػؼ المبػػاني ص  ْٔٔ/ِ، كالتبيػػاف فػػي إعػػراب القػػرآف لمعكبػػرم  ُْٔ/ٓالبػػف عطيػػة 

 . ْٓٔ/ٖ، كالبحر المحيط ألبي حياف  ُْ، كالجنى الداني لممرادم ص  ِِِ

 . ْٗٓل إعراب القراءات السبع كعمميا ص  ْ 
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{ ىي بمعنى  عفل ُل المعارج : سىأىؿى سىاً ؿه ًبعىذىابو كىاًقعو الباء في قكلو تعالى :  
 ، مآخذ خطرة يمكف اإلفصاح عنيا بما يأتي : 

االدعاء بأفَّ الباء في ىذه ا ية بمعنى  عفل  يعني أفَّ كبلـ اهلل ، -ُ
و باألصالة ، بؿ بما سبحانو ، عبَّر عف معنى  عفل  بةير الحرؼ الداؿِّ عمي

ناب عنو ، ككأنىيـ بيذا االدعاء يريدكف أف يقكلكا : كاف مف األىكلى عمى اهلل ، 
جؿ كعبل ، استعماؿ األصيؿ ال البديؿ ، فمك استعمؿ األصيؿ لما احتجنا إلى 

 ىذا التقدير .
ىذا االدعاء يعنى تدخبلن سافرنا في كبلـ اهلل ، سبحانو ، مف جية ، -ِ
داللتو مف جية أخرل ، ألفَّ اهلل ، سبحانو ، ما استعمؿ الباء إاٌل إلرادة كتحريفنا ل

ل  ُ داللتيا في اإللصاؽ التي ال تفارقيا في كؿ أحكاليا ، كما صرَّح بذلؾ النحاة 

 لِ كىـ يزعمكف بأنَّو أراد معنى المجاكزة 
ا أدَّل إلى الظٌف بتساكم التركيبيف : سأؿ عف -ّ ىذا االدعاء أيضن

، كسأؿ بعذاب ، مما جعؿ أىؿ المةة كالتفسير يعزفكف عف ذكر الفرؽ  عذاب
ذا  الداللي بينيما ، بؿ لـ يشيركا البتة إلى سٌر استعماؿ الباء مف دكف  عفل  كا 
عممنا أفَّ سٌر إعجاز القرآف قا ـ عمى مثؿ ىذه القضايا التعبيرية ، فإفَّ ىذا 

عجاز ، كأقبركا ما في القرآف الكريـ  يعني أنَّيـ بما زعمكا قد أماتكا ركح ىذا اإل
 مف األكجو الببل ية .

إفَّ الةرض مف استعماؿ الباء ىنا كاضي ال يحتاج لمتعرؼ إليو إاٌل -ْ
إلى قميؿ مف المبلحظة بيف ا ية كسبب نزكليا ، فقد أجمعكا عمى أفَّ الباء 

سبب نزكليا بمعنى  عفل عمى الر ـ مف أنَّيـ قد أجمعكا عمى أفَّ معنى ا ية ك 

                                                 

، كمةنػػػي المبيػػػب  ّٔص ، كالجنػػػى الػػػداني  ِِِ-ُِِل ينظػػػر : رصػػػؼ المبػػػاني ص  ُ 
ُ/َُُ . 

 . َُْ/ُ، كمةني المبيب  ُْل ينظر : الجنى الداني ص  ِ 
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ىك :   دعا داعو بعذاب كاقع ، كىك النضر بف الحارث بف كمدة ، قاؿ : الميـ 
إف كاف ما يقكلو محمد ، ىك الحؽ مف عندؾ ، فأمطر عمينا حجارة مف السماء 

كىك إشارة إلى  لُ ، أك ا تنا بعذاب أليـ ، فأيًسر يكـ بدر فقيًتؿ  ىك ، كعقبةلل
ٍذ قىاليكاٍ قكلو تعالى :   مىٍينىا  كىاً  ؽَّ ًمٍف ًعنًدؾى فىأىٍمًطٍر عى المَّييَـّ ًإف كىافى ىىػذىا ىيكى اٍلحى

ارىةن مِّفى السَّمىاء أىًك اٍ ًتنىا ًبعىذىابو أىًليـو  كقاؿ أبك حيَّاف في  لِ {ِّل األنفاؿ : ًحجى
تفسير ىذه ا ية :   قاؿ الجميكر : نزلٍت في النضر بف الحارث حيف قاؿ : 

كعف ىذه العبلقة   قاؿ أبك عبد اهلل : أكؿ ىذه السكرة جكاب  لّ  الميـ أنزؿلل
ؽَّ ًمٍف لقكلو تعالى ، حكاية عف المشركيف :   ٍذ قىاليكٍا المَّييَـّ ًإف كىافى ىىػذىا ىيكى اٍلحى كىاً 

ارىةن مِّفى السَّمىاء أىًك اٍ ًتنىا ًبعىذىابو أىًليـو  مىٍينىا ًحجى { فأنزؿ ِّل األنفاؿ : ًعنًدؾى فىأىٍمًطٍر عى
ل المعارج : { لٍِّمكىاًفريفى لىٍيسى لىوي دىاًفعه ُسىأىؿى سىاً ؿه ًبعىذىابو كىاًقعو  اهلل قكلو تعالى :  

 لْ {ِ-ُ
فميس ىناؾ تناسب بيف   عفل  كحاؿ سؤاؿ ىذا المنكر المستيزئ   
ألفَّ استعماؿ  عفل يككف جكابنا عمَّف سأؿ عف الشيء ليعرؼ ما العمؿ لتجنب 

، فمك كاف األمر كذلؾ ، لقيؿ : سأؿ سا ؿ عف عذاب اهلل ، فاتقكه يا  العذاب
عباد اهلل ، كلكف لمىا كاف سؤاؿ الساثؿ عف شيء ينكره ، كيريد مستيز نا 
كمتحدِّينا كقكعو عميو ، لـ تجئ ا ية في أسمكب جكاب ، بؿ في أسمكب رد  ليذا 

ليتضمَّف ىذا الرد بأفَّ ىذا  اإلنكار، فناسب استعماؿ الباء التي تفيد اإللصاؽ  
العذاب سيقع عميو ال محالة ، كتأمَّؿ كيؼ تطابؽ اإلنكار كالرٌد عميو ، كتناسقا 

ًبعىذىابو { كقكلو تعالى :  ِّل األنفاؿ : ًبعىذىابو أىًليـو بيف قكلو تعالى :  
                                                 

 . ُٖ/ّل معاني القرآف لمفراء   ُ 

 . ّْٔ/ٓل ينظر : المحرر الكجيز البف عطية  ِ 

 . ْٓٔ/ٖل البحر المحيط  ّ 

 . ْٗٓل إعراب القراءات السبع كعمميا ، البف خاليو األصبياني ص  ْ 
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ل المعارج :  ف { كلك استعمؿ   عفل  بدالن مف الباء الختؿ ىذا التناسؽ بيُكىاًقعو
 .االستيزاء كالجكاب عنو ، مف جية المفظ ، كمف جية المعنى 

ٍُْس َكاَن ِمزَاُجَ ا َكاُفورًا قال ات تعالى : -ٚ )ِإنَّ األْبرَاَر َيْشَرُبوَن ِمن َك
ُروَنَ ا َتْفِجيرًا(باإلنسان :  قاؿ الفراء : { ٙ-َ٘عْيًنا َيْشَرُب ِبَ ا ِعَباُد المَِّه ُيَفجِّ

:  يىٍشرىبي ًبيىال كيشربيا ، سكاء في المعنى ، ككأفَّ :    كقكلو ، عز كجؿ
فالفراء قد جعؿ الباء زا دة ، حيف جعؿ قكلو  لُ  ، يىركل بيالل  يىٍشرىبي ًبيىال
 يىٍشرىبي ًبيىال بمعنى : يشربيا ، كما أنَّو ضمَّف  يشربل معنى  يركلل  تعالى : 

ابف قتيبة :   كيككف بمعنى :  ليسكغ تعديو إلى مفعكلو بالباء ال بػ ًمفل كقاؿ
كقاؿ النحاس :   كقاؿ الفراء : يشرب بيا  لِ  يشربيا عباد اهلل ، كيشرب منيالل

كقد مرَّ  لّ ، كيشربيا كاحد ، كأحسف مف ىذا أف يككف المعنى : يركل بيالل 
كذىب الزمخشرم إلى أفَّ  لْ قكؿ الفراء :    كأفَّ : يشرب بيا ، يركل بيالل 

ء بيا لمعنى اإللصاؽ   كأفَّ المعنى : يشرب عباد اهلل بيا الخمر ، الباء جي
كقد تبنى ابف عطية مذىب القا ميف بزيادة  لٓ كما تقكؿ : شربت الماء بالعسؿلل 

الباء ، فذىب إلى أفَّ قكلو تعالى :  يىٍشرىبي ًبيىال ىك بمنزلة : يشربيا
كقاؿ   لٔ 

اء زا دة ، كقيؿ : ىي بمعنى  ًمفل  كقيؿ : العكبرم :    يىٍشرىبي ًبيىال قيؿ : الب
ا بيا ، كاألىكلى أف يككف محمكالن عمى المعنى :  ىك حاؿ ، أم : يشرب ممزكجن

                                                 

 . َُٕ/ّني القرآف ل معا ُ 

 . َُّل تأكيؿ مشكؿ القرآف ص  ِ 

 . َُِْل إعراب القرآف ص  ّ 

 . َُٕ/ّل معاني القرآف  ْ 

 . ٔٓٔ-ٓٓٔ/ْل الكشاؼ  ٓ 

 . َُْ/ٓل المحرر الكجيز  ٔ 
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كقاؿ أبك حياف األندلسي :    يىٍشرىبي ًبيىال أم : يمزج شرابيـ بيا  لُ  يمتذت بيالل
الخمر ، كما  ، أتى بالباء الدالة عمى اإللصاؽ ، كالمعنى : يشرب عباد اهلل بيا

تقكؿ : شربتي الماء بالعسؿ ، أك ضيمِّف  يشربل معنى  يركلل  فعيدِّم بالباء ، 
 لِ  كقيؿ الباء زا دةلل

ىذا ما جاء في كتب التفسير ، أمَّا ما كرد في كتب حركؼ المعاني ، 
فقد جعؿ اليركم  ًمفل مف أكؿ معاني الباء ، فقاؿ :    تككف مكاف  ًمفل ، 

كنىيىا تىٍفًجيرنال اإلنساف : قاؿ اهلل تعا ري ٍيننا يىٍشرىبي ًبيىا ًعبىادي المًَّو ييفىجِّ { أم ٔلى :  عى
ككذلؾ جعؿ ابف ىشاـ مف معاني الباء   التبعيض ، بمعنى ل ّ  : يشرب منيالل

 ًمفل أثبت ذلؾ األصمعي ، كالفارسي ، كالقيتىبي ، كابف مالؾ ، قيؿ : 
ٍيننا يىٍشرىبي ًبيىا ًعبىادي المَّول اإلنساف : كالككفيكف ، كجعمكا منو قكلو تعا لى :  عى

 لْ {ٔ
 فمجمؿ األقكاؿ التي قيمت في ا ية ، ىي : 

تضميف  يشربل  معنى   يركلل  كالتقدير يركل بيا ، أجاز ىذا -ُ
 الكجو : الفراء ، كأبك جعفر النحاس ، كأبك حياف األندلسي .

 :  يىٍشرىبي ًبيىال ىك : يشربيا .جعؿ الباء زا دة ، فتقدير قكلو تعالى -ِ
جعؿ الباء زا دة دالة عمى اإللصاؽ ، كالمعنى : يشرب عباد اهلل -ّ
 بيا الخمر.
تضميف  يشربل معنى  يمتذل لذلؾ عيدِّم بالباء ، كالتقدير : يمتذ -ْ

 بيا . 
                                                 

 . ُْٖ/ِل التبياف في إعراب القرآف  ُ 

 . ِٓٓ/ٖل البحر المحيط  ِ 

 . ِْٗل األي زىية في عمـ الحركؼ ص  ّ 

 . َُٓ/ُل مةني المبيب  ْ 
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جعؿ الباء دالة عمى التبعيض ، بمعنى  ًمفل ، كالتقدير : يشرب -ٓ
 منيا .

سىأىؿى سىاً ؿه  و النحاة كالمعربكف كالمفسركف في قكلو تعالى : مآخذ ما قال
ٍيننا { تنطبؽ عمى ما قالكه ىنا في قكلو تعالى : ُل المعارج : ًبعىذىابو كىاًقعو   عى

كفي كٌؿ آية سٌخركا التضميف في إعرابيا    {ٓيىٍشرىبي ًبيىا ًعبىادي المًَّول اإلنساف : 
اهلل ، سبحانو ، أراد مف :  يشربل  في قكلو  فجميع ىذه األقكاؿ باطمة ، ألفَّ 

، كلك   يىٍشرىبي ًبيىال معنى : يشرب ، كمف الباء في  بيال  معنى الباءتعالى : 
أراد أف تككف زا دة لما أتى بيا   فمف المةك كالعبث استعماؿ لفظ ، كىك ال يريد 

حياف  معناه ، كال أدرم كيؼ تسنَّى لمفراء ، كأبي جعفر النحاس ، كأبي
معنى : يركل بيا   يىٍشرىبي ًبيىالاألندلسي أف يضمنكا  يشربل في قكلو تعالى : 

، كيستحسنكا ىذا الكجو   إذ ليس في الجنة ظمأ ، كال ظمآف ، فقد أركل اهلل ، 
سبحانو ، أىؿ الجنة قبؿ أف يدخمكا الجنة بالشرب مف ماء حكض الككثر ، 

متو ، كأعظميا حكض الككثر الذم فمكٌؿ نبي يكـ القيامة حكض ترد إليو أ
ًإنَّاأىٍعطىٍينىاؾى أعطاه اهلل لنبينا محمد ، صمى اهلل عميو كسمَّـ ، قاؿ اهلل تعالى :  

ل الككثر :  { جاء في الحديث الصحيي قكلو : صمى اهلل عميو كسمَّـ ، ُاٍلكىٍكثىرى
حكضي مسيرة شير ، ماؤه أبيض مف المبف ، كريحو أطيب مف المسؾ ، 

انو كنجكـ السماء ، مف شرب منو ال يظمأ أبدنا . ركاه البخارم كمسمـ ، ككيز 
لـ يظمأ أبدنا ، كمف لـ يشرب منو لـ يرك أبدنا كفي ركاية : مف شرب منو شربة 

 لُ . ركاه البزار كالطبراني ، كقد كردت ركايات كثيرة بيذا المعنى 
جميعنا مف  فأىؿ الجنة إذف يدخمكف الجنة كقد أركاىـ اهلل ، سبحانو

شرب ماء الككثر الذم يينصىب لنبيِّنا محمد ، صمى اهلل عميو كسمىـ ، في 
معنى :   يىٍشرىبي ًبيىالعرصات يكـ القيامة ، فالقكؿ إذف بتضميف قكلو تعالى : 

                                                 

 . َُِِ-ُُِٗ/ٓل ينظر : التر يب كالترىيب لمحافظ المنذرم ُ 
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يركل بيا ، باطؿ كفاسد ، ألنَّو ليس في الجنة ظمآف ليشرب مف أجؿ أف يرتكم 
 شراب ، كطيب را حتو . ، بؿ يشرب مف أجؿ التمتع بطيب ال

كالمعربكف كالمفسركف قد جعمكا كؿ تقديراتيـ المستندة إلى التضميف 
 متعمقة بالعيف ، كىي : 

 يركل بيا ، أم : يركل بالعيف .-ُ
 يشربيا ، أم : يشرب العيف  . -ِ
 يمتذ بيا ، أم : يمتذت بالعيف . -ّ
اؽ الشرب ككذلؾ مف جعؿ الباء بمعنى اإللصاؽ ، فيك يعني إلص -ْ

بالعيف ، كىذه األقكاؿ ال تصٌي ، ألنَّو ليس المراد التعامؿ مع العيف مباشرة ، 
فمـ يرد في التفسير أفَّ كٌؿ أىؿ الجنة يمتقكف كيجتمعكف عند ىذه العيف ليشربكا 

كنىيىا تىٍفًجيرنال اإلنساف : منيا   ففي تفسير قكلو تعالى :   ري قاؿ الفراء :  {ٔييفىجِّ
كقاؿ الطبرم :   قكلو  لُ  حب الرجؿ مف أىؿ الجنة فجَّرىا لنفسولل  حيث ما أ

كنىيىا تىٍفًجيرنال يقكؿ ، تعالى ذكره : يفجركف تمؾ العيف التي يشربكف بيا :   ري ييفىجِّ
كيؼ شاؤكا ، كحيث شاؤكا مف منازليـ كقصكرىـ تفجيرنا ، كيعني بالتفجير : 

كقاؿ  لِ  ..كيصرفكنيا حيث شاؤكاللاإلسالة ، كاإلجراء...يعدلكنيا حيث شاؤكا.
أبك حياف :    يفجركنيا : يثقبكنيا بعكد قصب كنحكه حيث شاؤكا ، فيي تجرم 
عند كٌؿ كاحد منيـ ، ىكذا كرد في األثر ، كقيؿ : ىي عيف في دار رسكؿ اهلل 

 لّ  ، صمَّى اهلل عميو كسمَّـ ، تنفجر إلى دكر األنبياء كالمؤمنيفلل
فَّ مف معاني الباء : السببية كاالستعانة ، كجعمكا مف كقد ذكر النحاة أ

ـي ذلؾ قكلو تعالى :    اًذكي ـٍ ًباتِّخى ـٍ ظىمىٍمتيـٍ أىنفيسىكي ٍذ قىاؿى ميكسىى ًلقىٍكًمًو يىا قىٍكـً ًإنَّكي كىاً 
                                                 

 . ُٕٔ/ٖ، كينظر : زاد المسير البف الجكزم  َُٕ/ّل معاني القرآف  ُ 

 . ِْٕ-ِْٔ/ِٗل جامع البياف  ِ 

 ِٓٓ/ٖل البحر المحيط  ّ 
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مىٍيًيـٍ ْٓاٍلًعٍجؿل البقرة :  ٍمنىا عى رَّ طىيِّبىاتو  { كقكلو تعالى :  فىًبظيٍمـو مِّفى الًَّذيفى ىىاديكٍا حى
ـٍ عىف سىًبيًؿ الٌمًو كىًثيرنا دًِّى ًبصى ـٍ كى كىأىنزىؿى { كقكلو تعالى :  َُٔل النساء : أيًحمٍَّت لىيي

ـٍ  { كنحك : لقيتي ِِل البقرة : ًمفى السَّمىاء مىاء فىأىٍخرىجى ًبًو ًمفى الثَّمىرىاًت ًرٍزقان لَّكي
 لُ ـ بالمبراة ، ككتبتي بالقمـ بزيد األسد ، كقطعتي المحـ بالسكيف ، كبريتي القم

فقد أفادت الباء في ىذه الشكاىد معنى الكسيمة كالكاسطة ، كىذا ما أفادتو كدلَّت 
كنىيىا تىٍفًجيرنال اإلنساف : عميو في قكلو تعالى :  ري ٍيننا يىٍشرىبي ًبيىا ًعبىادي المًَّو ييفىجِّ  عى

القريبيف مف العيف فأىؿ الجنة ، كىـ في مكاضعيـ كمنازليـ مف الجنة  {ٔ
كالبعيديف منيا ، يتمتعكف ، كؿٌّ في مكانو ، بالشرب مف ماء العيف ، ذلؾ 
بكساطة جداكليا كسكاقييا المتفرِّعة منيا ، كالممتدة إلى كؿ بيت مف بيكتيا ، 
الميـ اجعمنا كأىمينا كذرياتنا مف أىميا ، الميـ آميف ، كآخر دعكانا أًف الحمد هلل 

 رب العالميف . 
 :المبحث الثاني : الت مين وبالغة القرآن الكريم 

 حجة المؤيدين لمقول بالت مين :
شاع القكؿ بالتضميف في كتب النحك ، كقد احت  لو بعض النحاة بأفَّ  

التضميف يؤتى بو لمجمع بيف المعنييف في لفظ كاحد ، فقد تقدـ قكؿ  الزركشي 
ٍيننا يىٍشرىبي ًبيى :   مثاؿ قكلو تعالى :   كنىيىا تىٍفًجيرناعى ري ل اإلنساف : ا ًعبىادي المًَّو ييفىجِّ

فضمف  يشربل معنى  يركلل ألنَّو ال يتعدل بالباء   فمذلؾ دخمت الباء ،  {ٔ
اٌل فػ يشربل يتعدل بنفسو فأيريد بالمفظ الشرب كالرٌم معنا ، فجمع بيف الحقيقة  كا 

 بما يأتي :كىذه الحجة باطمة كمردكدة  لِ كالمجاز في لفظ كاحدلل 

                                                 

، كالجنػػػى  ِِِ، كرصػػػؼ المبػػػاني ص  ِٕٗل ينظػػر : األزىيػػػة فػػػي عمػػػـ الحػػػركؼ ص  ُ 
 . َُّ/ُ، كمةني المبيب  ّٗالداني ص 

 . ّٓٔل البرىاف في عمـك القرآف ص  ِ 
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ا أفَّ التضميف جيء بو لمجمع بيف معنييف في لفظ -ُ ليس صحيحن
نَّما لحٌؿ مشكمة نحكية اختمقكىا ، كىذا ما يصٌرحكف بو في كؿ شاىد  كاحد ، كا 

 يستشيدكف بو في باب التضميف كما رأيت في قكؿ الزركشي المذككر .

لك كاف عند العرب تضميف بيذا المعنى الختصركا أفعاليـ -ِ
 كأسماءىـ كحركفيـ إلى النصؼ إاٌل أفَّ ىذا لـ يحصؿ .

لك صٌحت ىذه الحجة لما كجدنا في العربية كالقرآف الكريـ عطفنا -ّ
مَّف أحدىما معنى  بيف لفظيف   ألنَّو بدالن مف أف ييعطىؼ لفظ عمى لفظ ييضى

ا .  ا خر ، فيمةى العطؼ كتمةى أداتو ، إاٌل أفَّ ىذا لـ يحصؿ أيضن
مفظ الكاحد يحمؿ معنييف ، كما تقدـ في الفعؿ  يشربل الذم جعؿ ال-ْ

ٍيننا يىٍشرىبي ًبيىا ًعبىادي المَّوً جعؿ بمعنى الشرب كالرٌم في قكلو تعالى :    ل ال عى
يمكف لفكر اإلنساف أف يتصكره أك يستكعبو ، فالمرء إذا قرأ أك سمع نحك : 

ذا الكبلـ إاٌل معنى الشرب شرب بالعيف أك شرب مف العيف ، فإنَّو ال يفيـ مف ى
ذا قرأ أك سمع نحك : ارتكل بالعيف أك ارتكل مف العيف ، فإنَّو ال يفيـ مف  ، كا 
ىذا الكبلـ إاٌل معنى الرمِّ كاالرتكاء   لذلؾ فإنَّو إذا أيريد ىذاف المعنياف كأريد 
 مف السامع أف يستكعبيما معنا كجب التعبير عف كؿ  منيما بمفظو ، كأف يقاؿ : 

 شرب مف العيف كارتكل . 
كببل ة القرآف الكريـ ،  ير قا مة عمى ما زعمو الزركشي ، بؿ ىي 
قا مة عمى أساس استعماؿ المفردات المةكية استنادنا إلى معانييا الخاصة ، ال 
ـى قاؿ اهلل كذا ، كلـ  استنادنا إلى معانييا العامة ، كليذا يقاؿ  في ىذا الباب : ًل

 وييدـ ىذا األساس الذم بيًنيت عميلفظ معنى لفظ آخر يقؿ كذا ، كتضميف 
ببل ة القرآف الكريـ ، كبيًني عميو ًسرت إعجازه ، مف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ، ما 
مىٍيًو أيمَّةن مِّفى النَّاًس يىٍسقيكفى  دى عى ٍديىفى كىجى لىمَّا كىرىدى مىاء مى قيؿ في قكؿ اهلل تعالى :  كى

ـي امٍ  دى ًمف ديكًنًي تَّى ييٍصًدرى كىكىجى ا قىالىتىا ال نىٍسًقي حى ٍطبيكيمى رىأتىٍيًف تىذيكدىاًف قىاؿى مىا خى
ل القصص :   {ِّالرِّعىاء كىأىبيكنىا شىٍيخه كىًبيره
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كرد الفعػؿ  كجػدل فػػي ىػذه ا يػػة ، كىػك مػػف أفعػاؿ  ظػػفل كأخكاتيػا التػػي 
كف : إاٌل أنَّػػػو جػػػاء فػػػي الػػػدر المصػػػ ل ُ تنصػػػب مفعػػػكليف ، أصػػػميما مبتػػػدأ كخبػػػر

 لِ     تذكدافل صفة المرأتيف ، ال مفعكؿ ثافو   ألفَّ  كجدل بمعنى  لقيللل

نقػػكؿ فػػي البػػدء ، لػػك أراد اهلل سػػبحانو ، معنػػى المقػػاء   السػػتعمؿ لفظػػو 
كقػػػاؿ : كلقػػػي مػػػف دكنيػػػـ امػػػرأتيف ، إذ لػػػـ يكػػػف يعجػػػزه ذلػػػؾ ، كال سػػػٌيما أفَّ لفػػػظ 
 لقيل قػد اسػتيعًمؿ فػي القػرآف الكػريـ ، كقػد عيػرِّؼ المقػاء الػذم ىػك مصػدر  لقػيل 

ػػػػرِّؼ بأنَّػػػػو   مصػػػػادفة الشػػػػيء ك ل ّ  بأنَّػػػػو   مقابمػػػػة الشػػػػيء ، كمصػػػػادفتو معنػػػػالل عي
 لْ  لمشيء ، كمقابمتو معنالل

ػػػرِّؼ الكجػػػكد الػػػذم ىػػػك مصػػػدر  كجػػػدل بأنَّػػػو عمػػػى   أضػػػرب : كجػػػكد  كعي
بإحدل الحكاس الخمس ، نحك : كجدتي زيدنا ، ككجدتي طعمػو ، ككجػدتي صػكتو 

 لٓ  ، ككجدتي خشكنتو ، ككجكد بقكة الشيكة ، نحك : كجدتي الشبعلل

ؿ  كجػدل بمعنػى  لقػيل كبينيمػا ىػذا الفػرؽ الكاضػي فػي فكيؼ يصي جع
المعنى ؟  إنَّو كاف مف الكاجب في ىذه ا ية كنحكىا ، أف يسأؿ المفسر نفسو : 

ـي اٍمرىأتىٍيًفل دى ًمف ديكًنًي ـى قاؿ اهلل ىنا :  كىكىجى ،  كلقي مف دكنيـ امرأتيف:  كلـ يقؿ ًل
ـى اسػػػت عمؿ لفػػػظ  لقػػػيل كلػػػـ يسػػػتعمؿ لفػػػظ ككػػػذلؾ يسػػػأؿ نفسػػػو مػػػرة ثانيػػػة : أنَّػػػو ًلػػػ

ذىا لىقيكٍا  ـٍ  كجدل في قكلو تعالى :  كىاً  مىػٍكٍا ًإلىػى شىػيىاًطيًنًي ذىا خى نَّػا كىاً  نيكٍا قىاليكٍا آمى الًَّذيفى آمى
ٍسػػػتىٍيًزؤيكفى  ػػػا نىٍحػػػفي مي ـٍ ًإنَّمى كال بػػػٌد مػػػف أف يكػػػكف ليػػػذا  {ُْل البقرة : قىػػػاليكٍا ًإنَّػػػا مىعىٍكػػػ
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بة كتفسير ، كفي ىذه اإلجابة كالتفسير تكمف ببل ة القػرآف السؤاؿ ، كذاؾ ، إجا
 الكريـ ، كفييا يظير سرت إعجازه 

إفَّ مػػػف ادعػػػى كجػػػكد التضػػػميف فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ ، كادعػػػى أنَّػػػو يمثػػػؿ 
صكرة مف صكر الببل ة فيػو ، فقػد كىػـ ىػذا المػدعي كا ننػا مػف يكػكف ، إذ تبػيَّف 

أللفػاظ الػػذم قيصػد منػػو تطػابؽ معانييػػا ، أفَّ التضػميف قػا ـ عمػػى أسػاس تػػرادؼ ا
كببل ػة ل   ُ كىذا ما صػرَّح بػو ابػف جنػي ، ك يػره كقػد مػرَّ كبلمػو فػي ىػذا البػاب 

القػػػرآف الكػػػريـ قا مػػػة عمػػػى أسػػػاس  أنَّػػػو ال تطػػػابؽ بػػػيف معػػػاني ألفاظػػػو ، فػػػالقكؿ 
بالتضػػميف ، كالقػػكؿ بببل ػػة القػػرآف الكػػريـ قػػكالف متناقضػػاف ، كال يمكػػف التكفيػػؽ 

َـّ إلةػاء ا خػر   كىػذا مػا ب ـت إاٌل بعػد أف يػت ينيما البتة ، بؿ إثبات أحدىما ، ال يػت
 حصؿ .
يقكؿ الدكتكر فاضؿ السامرا ي :   فممتضػميف  ػرض ببل ػي لطيػؼ ،  

كىك الجمع بػيف معنيػيف بأخصػر أسػمكب ، كذلػؾ بػذكر فعػؿ ، كذكػر حػرؼ جػر 
ؿ األكؿ كمعنػى الفعػؿ يستعمؿ مع فعؿ آخػر فتكسػب بػذلؾ معنيػيف ، معنػى الفعػ

ػػػذَّبيكال األنبياء  ػػػٍرنىاهي ًمػػػفى اٍلقىػػػٍكـً الَّػػػًذيفى كى نىصى الثػػػاني ، كذلػػػؾ نحػػػك قكلػػػو تعػػػالى :  كى
{ فقػػد ذىػػب قػػكـ إلػػى أفَّ  مػػفل ىينػػا بمعنػػى  عمػػىل كىػػذا فيػػو نظػػر   فػػإفَّ ٕٕ:

ىنػػاؾ فرفنػػا فػػي المعنػػى بػػيف قكلػػؾ : نصػػره مػػف ، كنصػػره عميػػو   فالنصػػر عميػػو 
ـٍ كف منػػػػػػو كاالسػػػػػػتعبلء كالةمبػػػػػػة قػػػػػػاؿ تعػػػػػػالى :  يعنػػػػػػي الػػػػػػتم ػػػػػػٍركي يىنصي ـٍ كى ييٍخػػػػػػًزًى كى

مىٍيًيـٍ  ل البقرة : { كقػػػػاؿ تعػػػػالى :   ُْل التكبػػػػة : عى ػػػػاًفًريفى مىػػػػى اٍلقىػػػػٍكـً اٍلكى ػػػػٍرنىا عى فىانصي
{ أم : مكىنَّا منيـ  كليس ىذا معنى نصػره منػو ، أمَّػا نصػرناه مػنيـ ، فإنَّػو ِٖٔ

يناه مػنيـ ،  ػريًني ًمػفى المٌػًو ًإف طىػرىدتتييـٍ بمعنى نجَّ يىػا قىػٍكـً مىػف يىنصي ل قػاؿ تعػالى :  كى
{ فمػػيس المعنػػى : مػػف ينصػػرني عمػػى اهلل ، بػػؿ مػػف ينجينػػي كيمنعنػػي َّ ىػػكد :
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تأمَّؿ كيؼ أكَّد  أفَّ  ًمػفل دلَّػٍت عمػى معناىػا الػذم كضػعت لػو ، كأنَّيػا  لُ منولل 
ذه الحقيقػػػة لػػػػ ًمفل باالسػػػتعانة ليسػػػت بمعنػػػى  عمػػػىل كأقػػػكؿ ال حاجػػػة لتأكيػػػد ىػػػ

ينػػاهل  كالػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ أفَّ الػػدكتكر فاضػػؿ  بإلبػػاس  نصػػرناهل معنػػى الفعػػؿ  نجَّ
ينػاهل عػاد بسػرعة فنػزع منػو  السامرا ي بعػد أف ضػمَّف  نصػرناهل معنػى الفعػؿ  نجَّ
ىذا التضميف ، كبكبلـ صريي ، كبنٌص قكلو :   كقد تقكؿ : ما الفرؽ بيف قكلنا 

ه مػػف القػػكـ ، كقكلنػػا : نصػػرناه مػػف القػػكـ ، كالجػػكاب أفَّ التنجيػػة تتعمػػػؽ : نجينػػا
بالناجي فقط   فعندما تقكؿ : نجيتو منيـ ، كاف المعنى :  أنَّؾ خمَّصتو مػنيـ ، 
كلػػـ تػػذكر أنَّػػؾ تعرَّضػػتى لآلخػػريف بشػػيء   كمػػا تقػػكؿ : أنجيتػػو مػػف الةػػرؽ ، كال 

ا يينتىصؼ منو ، أمَّا النصر منو ، تقكؿ نصرتو مف الةرؽ   ألفَّ الةرؽ ليس شي ن 
ػػي مػػنيـ ، فعنػػدما  ففيػػو جانبػػاف فػػي الةالػػب ، جانػػب النػػاجي ، كجانػػب الػػذيف نيجِّ
يتػػو كعاقبػػتى أكل ػػؾ، أك أخػػذتى لػػو  تقػػكؿ : نصػػرتو مػػنيـ ، كػػاف المعنػػى : أنَّػػؾ نجَّ

  لِ  حقَّو منيـلل
إذف  ًمػػػفل ىػػػي بمعنػػػى  ًمػػػفل كليسػػػت بمعنػػػى  عمػػػىل ك نصػػػرناهل ىػػػك 

يناهل فتأمَّؿ كيػؼ أنَّػو نفػى تضػميف  نصػرناهل بم عنى  نصرناهل كليس بمعنى  نجَّ
معنى  نجيناهل بعد أف نفى تطابقيما في الداللة ، ىذا مػا أكَّػده الػدكتكر الفاضػؿ 
عمى الر ـ مف أنَّو أقر بالتضميف كاستحسنو كجعمو مف لطا ؼ الببل ة فػي بػدء 

 كبلمو مف حيث لـ يشعر .كبلمو ، إاٌل أنَّو نسفو نسفنا في آخر 
فالدكتكر فاضؿ السامرا ي ، حيف أقر بالتضميف أكؿ مرة ، كاف استنادنا 
إلػػى أفَّ  نصػػرناهل ك نجينػػاهل معنيػػاف متطابقػػاف ، فاضػػطر إلػػى القػػكؿ باتحادىمػػا 
فػػي المعنػػى ألفَّ التضػػميف قػػا ـ عمػػى أسػػاس كحػػدة معنيييمػػا ، لكنَّػػو لمػػا أراد أف 

ىػذا المقػاـ نفسػو ، اضػطر إلػى القػكؿ بكجػكد فػرؽ معنػكم  يبيِّف ببل ة القرآف في

                                                 

 ُِ/ّل معاتي النحك  ُ 

 . ُّ-ُِ/ّل معاتي النحك  ِ 



 

 
161 

بينيما ، ألفَّ ببل ة القرآف قا مة عمى أفَّ المفظ القرآني ال يطابؽ معناه إاٌل المفظ 
نفسػػو ، كمػػف ىنػػا نؤكػػد مػػا قمنػػاه : إفَّ القػػكؿ بالتضػػميف ، كالقػػكؿ بببل ػػة القػػرآف 

لبتة ، بؿ إثبات أحػدىما ، ال الكريـ قكالف متناقضاف ، كال يمكف التكفيؽ بينيما ا
َـّ إلةاء ا خر ـت إاٌل بعد أف يت  يت

فاسػػتنادنا إلػػػى مػػا تقػػػدَّـ يكػػػكف الفعػػؿ  نصػػػرل كمػػػا يتعػػدل إلػػػى مفعكلػػػو   
بػػػ عمىل يتعػػدل إليػػو بػػػ ًمفل ككػػٌؿ مػػف حرفػػي الجػػر ىػػذيف ، ييػػؤتى بػػو مػػػف دكف 

 ا خر في مقامو ، كحسب المعنى الذم يراد التعبير عنو .
 الثالث : الت مين بين كتب النحو وكتب الوجُوالمبحث 

التجأ النحاة كالكجكىيكف إلى التضميف ، إاٌل أفَّ الةرض مف التضميف   
عند النحاة كاف لحٌؿ مشكمة نحكية   لذلؾ كانكا يكتفكف باختيار تضميف كاحد ، 
ل التي ىي عند النحاة مف أخكات ظفَّ تتعدل لمفعكليف ،  مف ذلؾ مثبلن  جعؿى

 أنَّيـ ضٌمنكىا معنى خمؽ المتعدية لمفعكؿ كاحد لحٌؿ مشكمة عدـ تعٌدييا إالٌ 
ل األنعاـ : لمفعكليف في مكاضع كقكلو تعالى :   عىؿى الظتميمىاًت كىالنتكرى   لُ  {ُكىجى

كألفَّ الةػػرض مػػف التضػػميف عنػػد أصػػحاب كتػػب الكجػػكه تعػػدد األكجػػو ، 
فىعىػؿى ،  معػاني األفعػاؿ ا تيػة :فقد ضػمنكا  جعػؿل سػكاء تعػدت لكاحػد أـ الثنػيف 

سػػػػمَّى ، كخمَّػػػػى ، ككصػػػػؼ ، كدخػػػػؿ ، ، كحػػػػرَّـ ، كأمػػػػاتى ، كحكػػػػـ ، ، وكصػػػػيَّر 
كذكػػر ، كصػػدَّؽ ، ك يَّػػر ، كأكػػـر ، كقػػاؿ ، كأنػػزؿ ، ككضػػع ، كتػػرؾ ، كقىمىػػبى ، 
ػػو ، كشػػرع ، كسػػكَّل ، كقػػدَّر ، كبػػدَّؿ ، كأكجػػد ، كخمػػؽ  كأعطػػى ، كأرسػػؿ ، كتكجَّ

ل األنعػػػػػاـ : :   كقكلػػػػػو تعػػػػػالى ػػػػػاًت كىالنتكرى ػػػػػؿى الظتميمى عى أم : خمػػػػػؽ الظممػػػػػات  {ُكىجى
  لِ كالنكر
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كىذه التضمينات جميعيا عند الفريقيف باطمة ، كأكبر دليؿ عمى  
إذا كانت  جعؿل  في بطبلنيا أنَّو مف حٌؽ أم باحث كاف أف يسأؿ الفريقيف أنَّو 

ل :  القرآف الكريـ ىي بمعنى  خمؽل في قكلو تعالى  عىؿى الظتميمىاًت كىالنتكرى كىجى
كالتقدير : خمؽ الظممات كالنكر ، فمماذا إذف لـ يستعمؿ لفظ  خمؽل لمتعبير 
عف معنى الخمؽ؟   أم : لماذا عبَّر عف الخمؽ بمفظ الجعؿ ؟ ال يستطيع كؿ 
أىؿ المةة كالنحك كالتفسير كمعيـ كٌؿ أصحاب كتب الكجكه ، ككؿ مف قاؿ بيذا 

اإلجابة عف ىذا السؤاؿ إاٌل بأحد أمريف ، إمَّا أف يدعكا بأفَّ مف التضميف 
األنسب كاألبم  كاألفصي كاألحؽ أف ييعىبَّر عف المعنى بمفظو ، إاٌل أفَّ القرآف 
الكريـ ألحف فعبَّر عف المعنى بةير لفظو  ككضع المفظ في  ير مكضعو ، 

ما مف أحد يستطيع أف يثبت كىذا ما ال يجرؤ كال يستطيع أحد أف يدعيو   ألنَّو 
مَّا أف يعترفكا كيقركا جميعنا بأفَّ ىناؾ فرقنا في المعنى بيف  ىذا االدعاء ، كا 
الجعؿ كالخمؽ ، كأفَّ القرآف الكريـ استعمؿ لفظ الجعؿ   ألنَّو أراد معناه ، كلـ 
يستعمؿ لفظ الخمؽ ألنَّو ما أراد معناه ، كعند ذ تبطؿ فكرة تضميف  جعؿل 

كىذا ىك مؽل كيقاؿ الكبلـ نفسو في تضمينيا معاني األفعاؿ األخرل ، معنى  خ
عيف ما حصؿ في كؿ تضميف قيؿ بو مف دكف استثناء في كتب المةة كالنحك ، 
ا عيف ما حصؿ في كؿ كجو ذكره أىؿ الكجكه إاٌل ما ندر كىي  كىذا ىك أيضن

ز بضعة القا مة عمى أساس المفظ المشترؾ ال عمى التضميف كىي ال تتجاك 
 ألفاظ في كٌؿ كتب الكجكه .

ػػػا  اتخػػذل ػػا عنػػد النحػػػاة مػػف أخػػكات ظػػػفَّ  كمػػف ذلػػؾ أيضن التػػي ىػػػي أيضن
تتعدل لمفعكليف ، إاٌل أنَّيـ لـ يحددكا داللتيا ، بؿ ضٌمنكىا معنى صػيَّر لتسػكي  

ًميبلنل النسػػػػاء :  كقكلػػػػو تعػػػػالى : تعػػػػدييا لمفعػػػػكليف  ـى خى ػػػػذى المٌػػػػوي ًإٍبػػػػرىاًىي  {ُِٓكىاتَّخى
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كضػػٌمنكىا معنػػى اكتسػػب لحػػؿ مشػػكمة تعػػدييا لمفعػػكؿ كاحػػد  نحػػك : اتخػػذ فػػبلف 
 لُ ، بمعنى : اكتسبو بيتنا 

كألفَّ الةػػرض مػػف التضػػميف عنػػد أصػػحاب كتػػب الكجػػكه تعػػدد األكجػػو ، 
فقد ضمنكا  اتخذل سكاء تعدت لكاحد أـ الثنيف معػاني األفعػاؿ ا تيػة : اختػار ، 

، كجعؿ ، كعبد ، كبنى ، كرضي ، كعصر ، كأكـر ، كصاغ ، كسمؾ ، كسمَّى 
ػػػػػػػػذىٍت  ثىػػػػػػػػًؿ اٍلعىنكىبيػػػػػػػػكًت اتَّخى كأرخػػػػػػػػى ، كاعتقػػػػػػػػد ، كنسػػػػػػػػ  ، كقكلػػػػػػػػو تعػػػػػػػػالى :  كىمى

  لِ { يعني : نسجت بيتنا ُْبىٍيتنال العنكبكت : 
 كىذه التضمينات جميعيا عند الفريقيف باطمة ، بالدليؿ الذم تقٌدـ ذكره    

ا   عند النحاة مف أخكات ظفَّ تتعدل ككذلؾ  كجدىل التي ىي أيضن
لمفعكليف ، إاٌل أنَّيـ ضمنكىا معنى أصاب عند تعٌدييا لمفعكؿ كاحد   لحٌؿ 

ٍيثي مشكمة عدـ تعدييا لمفعكليف في مكاضع كقكلو تعالى :  ـٍ حى  كىاٍقتيميكىي
ل النساء :  ـٍ دتَّميكىي ٍيثي ٖٗكىجى { كقكلو تعالى :  فىاٍقتيميكٍا اٍلميٍشًرًكيفى حى

ل التكبة : كى  ـٍ دتتميكىي أمَّا الةرض مف  لّ { كالتقدير : كاقتمكىـ حيث أصبتمكىـ ٓجى
لذلؾ أكثركا بيذه الكسيمة مف ؛  عند الكجكىييف فقد كاف لتعدد األكجو التضميف

فقد ضمنكا  كجدل سكاء تعدت لكاحد أـ الثنيف الكجكه ما أمكف إلى ذلؾ سبيبلن ، 
طاع ، كعمـ ، كصادؼ ، كاليسار كالةنى ، معاني سبعة أفعاؿ : أصاب ، كاست

ل النساء :  ـٍ دتَّميكىي ٍيثي كىجى ـٍ حى { كقكلو ٖٗكقرأ ، كرأل ، كقكلو تعالى :  كىاٍقتيميكىي
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ل التكبة :  ـٍ دتتميكىي ٍيثي كىجى { كالتقدير :  كاقتمكىـ ٓتعالى :  فىاٍقتيميكٍا اٍلميٍشًرًكيفى حى
 لُ حيث رأيتمكىـ 

 . الفريقيف باطمة ، بالدليؿ الدام  الذم تقٌدـ ذكرهكىذه التضمينات عند  

 المبحث الراب  : الت مين والترادف 
تبػػيَّف أٌنػػػو مػػا سػػػكَّغ القػػػكؿ بتعػػدم ظػػػفَّ كأخكاتيػػػا إلػػى مفعػػػكليف إاٌل القػػػكؿ 

بتػرادؼ األلفػاظ الػذم قيًصػد بػو  بالتضميف ، كما سكَّغ القػكؿ بالتضػميف إاٌل القػكؿ
بػػػؿ التضػػػميف يعنػػػي تطػػػابؽ لفظػػػيف فػػػي المعنػػػى ،  تطػػػابؽ معانييػػػا ال تقاربيػػػا ،

كالحقيقة أفَّ المفظ القرآني ال يطابؽ معناه إاٌل المفظ نفسو ، فبل ترادؼى تطابؽو كال 
تضميف في كتاب اهلل المبيف ، كالظف بكجكد ألفاظ متطابقة في معانييا جاء مف 

 أمريف :

راء ، قػدامى األكؿ : مف كػبلـ البشػر ، فالبشػر شػعراء كػانكا أـ  يػر شػع
كػػػانكا أـ محػػػدثيف  البنػػػا مػػػا يركمػػػكف المعنػػػى العػػػاـ ، فيػػػـ ال ييميػػػـ أف يضػػػعكا 
ف افترقػػػت عػػف بعضػػيا بمعانييػػػا الخاصػػة ، مػػػا  األلفػػاظ بعضػػيا مكػػػاف بعػػض كا 

كالعػرب تجعػؿ دامت قد اتحدت في المعنى العاـ ، مف ذلؾ مثبلن قكؿ الفػراء :   
القكس ، كج ػتي عمػى حػاؿ حسػنة الباء في مكضع  عمىل رميتي عمػى القػكس كبػ

فاسػػتعماؿ  عمػػىل ىنػػا مػػرة ، كالبػػاء مػػرة أخػػرل ، ال يعنػػي ل ِ  ، كبحػػاؿ حسػػنةلل
نَّمػػػا جػػػاز كضػػػع أحػػػدىما فػػػي مكضػػػع ا خػػػر   ألفَّ كمييمػػػا  تطابقيمػػػا البتػػػة ، كا 
يكصؿ المتكمـ العربي إلى المعنى العاـ الذم يركـ التعبير عنػو ، فكػؿ مػا يريػده 

ػػؿ إليػػو المػػتكمـ ىنػػا مػػثبلن   ىػػك التعبيػػر عػػف حسػػف حالػػو عنػػد مجي ػػو ، سػػكاء تكصَّ
ػػؿ إليػػو  بالبػػاء التػػي تفيػػد معنػػى اإللصػػاؽ ، كقػػاؿ : جثػػتي بحػػاؿ حسػػنة ، أك تكصَّ
بػػػػ عمىل التػػػي تفيػػػد معنػػػى االسػػػتعبلء ،  كقػػػاؿ : ج ػػػتي عمػػػى حػػػاؿ حسػػػنة ، أك 
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ؿ إليو باستعماؿ  فيل التي تفيد معنػى الػدخكؿ فػي الشػيء ، كقػاؿ : ج ػتي  تكصَّ
في حاؿ حسنة ، كىذا ىك الذم أكىـ بكجكد ألفاظ متطابقة في معانييا في كبلـ 
البشػػر ، ثػػـ قاسػػكا عميػػو كػػبلـ اهلل سػػبحانو ، فقػػالكا بكجػػكده فػػي كتػػاب اهلل ، كىػػذا 
جا ز كحاصؿ في كبلـ البشر ، لكنو  ير جا ز ، ك ير حاصؿ في كػبلـ اهلل ، 

ًضػػع فػػي  فػػالقرآف الكػػريـ لػػـ يسػػتعمؿ لفظنػػا بمعنػػى لفػػظ آخػػر ، ميمػػا بػػدا أنَّػػو قػػد كي
مكضع المفظ ا خر : كميما بمةت درجػة تقاربيمػا فػي نظػر البػاحثيف كالدارسػيف 
، كيبػػػدك أفَّ  الػػػذم  دفػػػع القػػػا ميف بكجػػػكد التضػػػميف كالتطػػػابؽ فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ 
عجػػزىـ ، أك تقاعسػػيـ عػػف كػػٌد ذىػػنيـ ، كعػػف إمعػػانيـ النظػػر فػػي التعػػرؼ إلػػى 

 لمقصكدة  مف استعماؿ األلفاظ في مكاضع ألفاظ أيخرل الداللة ا
األمر الثاني : الجيؿ بالفركؽ المعنكية بيف عدد مف األلفاظ القرآنية 
المترادفة لدقتيا ، كالجيؿ بالشيء ال يعني عدـ كجكده ، كىك متأت  مف العجز 
كعدـ الر بة في البحث نتيجة االتكاؿ عمى ما قالو لةكيكف مشيكركف كابف 
جني كالعسكرم ، كفيما يأتي عدد مف األلفاظ المترادفة التي أكَّد كقطع بعض 

 المةكييف كالمحققيف بتطابؽ معانييا : 
فقد زعـ ابف جني مثبلن بشيكع تطابؽ األلفاظ في المةة كالقرآف ، ففي 
باب  استعماؿ الحركؼ بعضيا مكاف بعضل كبعد أف استشيد ليذا الباب 

ا نصو :   ككجدت في المةة مف ىذا الفف شي نا كثيرنا ، ال بشكاىد قرآنية ، قاؿ م
ا  يكاد يحاط بو ، كلعمو لك جيمع أكثره ال جميعو لجاء كتابنا ضخمنا...كفيو أيضن
مكضع يشيد عمى مف أنكر أف يككف في المةة لفظاف بمعنى كاحد ، حتى 

في  ف قبؿكىذا ما قالو المبرد مل 4  تكمؼ لذلؾ أف يكجد فرقنا بيف قعد كجمسلل
  ل2 ىذيف الفعميف :   كأمَّا اختبلؼ المفظيف كالمعنى كاحد ، فنحك : جمس كقعدلل

                                                 

 . ُْْ/ُ، كينظر لساف العرب  ْٗ-ُٗ/ِل الخصا ص  ُ 

 . ٕٖ/ُكبتحقيؽ بديع  ْٔ/ُل المقتصب بتحقيؽ ىركف   ِ 
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بيَّنػػػتي فػػػي كتػػػابي : النصػػػب عمػػػى نػػػزع الخػػػافض كالتضػػػميف مػػػف  بػػػدع 
النحاة كالمفسريف : أفَّ التضػميف قػا ـ عمػى أسػاس تطػابؽ األلفػاظ فػي معانييػا ، 

اه المبػػرد كابػػف جنػػي بكجػػكد ألفػػاظ كىػػذا مػػا ال كجػػكد لػػو فػػي كتػػاب اهلل ، كمػػا ادعػػ
متطابقػػػة فػػػي معانييػػػا ، الػػػذم عمػػػى أساسػػػو سػػػكَّغ ابػػػف جنػػػي اسػػػتعماؿ األسػػػماء 
كاألفعػػاؿ كالحػػركؼ بعضػػيا مكػػاف بعػػض فػػي القػػرآف الكػػريـ ، مستشػػيديف بمفظػػي 
ـت عػف عػدـ إدراؾ حقيقػة أفَّ المفػظ القرآنػي ال يطػابؽ معنػاه  جمس كقعػد ، كػبلـ يػن

فاأللفاظ المتطابقة قد تكجد في لةػة العػرب ، لكػف ال كجػكد ليػا إاٌل المفظ نفسو ، 
في كتاب اهلل عز كجؿ ، ىذا مف جية كمف جيػة أخػرل ، فإنَّػو قػد يظيػر الفػرؽ 
الداللي بينيا بعد التحقيؽ كالدراسة   فجمس كقعد ، ليسا بمعنى كاحد كما ادعػى 

  ل4 كجكه كال نظا ر المبرد كابف جني ، كقد بٌينتي الفرؽ بينيما في كتابي : ال
كقاؿ محقؽ الفركؽ المةكية لمعسكرم :   نبلحظ في فركؽ العسكرم 
ف كانت ضعيفة ،  شي نا مف التعسؼ كالتكمؼ كمحاكلة التماس الفركؽ حتى كا 
ا في طا فة مف األلفاظ التي لـ يستطع  أك ليست بثبت ، كيبدك ىذا األمر كاضحن

ا في تردده في القكؿ التفرقة بينيا ، أك كجد صعكبة فييا ، كم ا يبدك ىذا أيضن
بالفركؽ بيف جممة مف األلفاظ ، كتجكيزه ألف تككف بمعنى كاحد عمى الر ـ مما 
ذكره مف فركؽ بينيا ، كما في تفرقتو بيف النعت كالصفة ، كالختـ كالرسـ ، 
كالسنة كالعاـ ، كالكؿ كالجمع ، كيبدك تكمؼ العسكرم في التفرقة بيف جممة 

 ير أف يذكر شكاىد تؤكد صحتيا ، عمى حيف نجد أفَّ ىذه األلفاظ ألفاظ مف 
التي فرؽ بينيا قد كردت في المعجمات ككتب المةة بمعنى كاحد ، فمثبلن يفرؽ 
ا ، كفي المساف : المشي ة : اإلرادة ،  العسكرم بيف المشي ة كاإلرادة تفريقنا  امضن

ي المساف : النبأ : كيفرؽ العسكرم بيف النبأ كالخبر بكبلـ طكيؿ ، كف
الخبر...كيفرؽ العسكرم بيف أتى كجاء تفريقنا  ير لةكم ، نحكم ، ثـ يعترؼ 
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باستعماؿ أحدىما مكضع ا خر ، كفي المساف : المجيء : اإلتياف ، كفي 
مكاف آخر منو : اإلتياف : المجيء ، كفي إصبلح المنطؽ : كقد أتيتو : إذا 

لسركر كالحبكر...عمى حيف نجد ابف ج تو ، كيتكمؼ العسكرم فرقنا بيف ا
السكيت يقكؿ : كقد حبره يحبره حبرنا : إذا سٌره ، كالحبرة كالحبر : السركر ، 

ل الركـ :  كفى ةو ييٍحبىري ٍكضى ـٍ ًفي رى   لُ  { أم : يسركفللُٓقاؿ اهلل تعالى :  فىيي
و ال فرؽ بينيا في ذكر المحقؽ عددنا مف األلفاظ المترادفة ، كأكَّد أنَّ 

  المعنى ، كىي 
 النعت كالصفة -ُ
 الختـ كالرسـ -ِ
 السنة كالعاـ -ّ
 الكؿ كالجمع -ْ
 أتى كجاء -ٓ
 النبأ كالخبر-ٔ
 الحبكر كالسركر -ٕ
 المشي ة كاإلرادة -ٖ

لـ يرد في القرآف الكريـ لفظ النعت المرادؼ لمصفة ، ككذلؾ لـ يرد لفظ 
لنعت كالصفة ، كالختـ الرسـ المرادؼ لمختـ   لذلؾ لف أبحث الفرؽ بيف ا

كالرسـ   لكركدىا في كبلـ الناس ، كعدـ كركدىا في كبلـ اهلل ، ككبلـ الناس 
ال ييعتىمد عميو في استنباط الفركؽ المةكية   ألفَّ الناس كثيرنا ما يضعكف األلفاظ 
المترادفة التي يستعممكنيا بعضيا مكاف بعض لتقارب معانييا مف دكف مراعاة 

 ة التي تفرؽ بينيا .المعاني الخاص
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كقد قطع المحقؽ بتطابؽ معاني ما ذكره استنادنا إلى ما ذكرتو 
معجمات لةكية ، كاستنادنا إلى أفَّ العسكرم في كتابو الفركؽ المةكية لـ يستطع 
أف يكضي الفركؽ المعنكية بينيا ، كأفَّ العسكرم ىك الذم انتيت إليو عمـك 

كلف يعممو  يره ، كالفركؽ المعنكية بيف كٌؿ  المةة ، فما لـ يعمـ منيا شي نا لـ
لفظيف مترادفيف ، مف األلفاظ المترادفة المذككرة ك يرىا ، ال يمكف التعرؼ إلييا 
إاٌل مف خبلؿ استعماليما معنا في القرآف الكريـ   ألفَّ القرآف الكريـ ىك الكتاب 

ر ، الكحيد الذم كضع كؿ حرؼ في مكضعو ، كلـ يستعممو بمعنى حرؼ آخ
حتى أصبي المفظ القرآني ال يطابؽ معناه إاٌل المفظ نفسو ، كفيما يأتي تأكيد 
ىذه الحقيقة في بياف الفركؽ المعنكية بيف األلفاظ القرآنية التي زعـ الزاعمكف 

 أنَّيا بمعنى كاحد .
 قبؿ الشركع في ذكر الفرؽ بيف السنةالمترادفان : السنة والعام : -ٔ

ه بحقيقة لةكية قرآنية يجب أف نسٌمـ بيا تسميما ، كىي أنَّو كالعاـ ، أريد أف أنكِّ 
ال بد مف كجكد فرؽ معنكم بيف كؿ لفظيف مترادفيف استعمبل في القرآف الكريـ ، 
إاٌل أنَّو قد نجيؿ ىذا الفرؽ ، كالجيؿ بالشيء ال يعني عدـ كجكده ، كقد 

بي : الكجكه الدخيمة تطرقت إلى الفرؽ بيف السنة كالعاـ بكبلـ مكجز في ذيؿ كتا
و بتُ  ى به   ذ ضبف  لتبا ذ  ، تحت عنكاف : لةة القرآف فكؽ نحك النحاة ، كقد

، كمما قمت فيو   قد تستعمؿ السنة بمعنى العاـ ى  ىته     جف جض إ   للفها  
، كالعاـ بمعنى السنة ، لكنَّو قد اتضي لي أنَّو عند اجتماع لفظ  السنةل كلفظ 

اؽ كاحد ، يككف المراد مف السنة الشدَّة ، كمف العاـ الرخاءلل  العاـل  في سي
كأنا ا ف أرجع عف الشطر األكؿ مف قكلي المذككر كأؤكد أنَّو ليس في القرآف 
الكريـ لفظ يطابؽ معنى لفظ آخر ، ميما اشتدَّ ترادفيما سكاء كردا مجتمعيف في 

اقيف مختمفيف ، مف سياؽ كاحد أـ كردا متفرقيف في مكضعيف متباعديف ، كسي
قاؿ العسكرم في :   الفرؽ بيف العاـ كالسنة ، أفَّ العاـ ذلؾ السنة كالعاـ ، كقد 

جمع أياـ ، كالسنة جمع شيكر...كمع ىذا فإفَّ العاـ ىك السنة ، كالسنة ىي 
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ف كاف الكؿ إحاطة  العاـ...كما أفَّ الكؿ ىك الجمع ، كالجمع ىك الكؿ ، كا 
  لُ  طة باألجزاءللباألبعاض ، كالجمع إحا

عمى الر ـ مف أفَّ العسكرم لـ يحسف التفريؽ بيف السنة كالعاـ ، كلـ  
يكضحو ، حتى خمط بينيما كزعـ   أفَّ العاـ ىك السنة ، كالسنة ىي العاـلل 
ا بينيما كبيف كؿ لفظيف مترادفيف استعمبل في  فإفَّ الفرؽ المعنكم مكجكد حتمن

بو ، ىك الذم نجـ منو القكؿ بكحدة معنيييما مف لدف كتاب اهلل ، إاٌل أفَّ الجيؿ 
كثير مف أىؿ المةة كالتفسير ، قاؿ الخميؿ :   كالعاـ يأتي عمى شىٍتكىةو 

ٍيفىةولل كقاؿ الرا ب :   العاـ كالسنة ، كثيرنا ما تستعمؿ السنة في الحكؿ  لِ كصى
نة ، كالعاـ بما الذم يككف فيو الشدة ، أك الجدب ، كليذا ييعبَّر عف الجدب بالس

ًفيًو  اـه ًفيًو ييةىاثي النَّاسي كى فيو الرخاء كالخصب ، قاؿ تعالى :  عى
ل يكسؼ :  كفى ـٍ ){ كقكلو تعالى : ْٗيىٍعًصري ا ًإلىى قىٍكًمًو فىمىًبثى ًفيًي ٍمنىا نيكحن لىقىٍد أىٍرسى كى

ـٍ ظىا ـي الطتكفىافي كىىي ذىىي ا فىأىخى ٍمًسيفى عىامن ل العنكبكت : أىٍلؼى سىنىةو ًإال خى { ففي ًُْلميكفى
ككف المستثنى منو بالسنة ، كالمستثنى بالعاـ لطيفة مكضعيا فيما بعد ىذا 

كلـ يتسفَّ لي التعرؼ إلى مكضع ىذه المطيفة ، كما تضمنتو ، إاٌل  لّ الكتابلل
أفَّ الحمبي قاؿ في ىذه ا ية :   في ككف المستثنى منو بمفظ السنة ، 

ـ لطيفة حسنة ، كىي أفَّ ىذه الخمسيف بقاؤه بعد ىبلؾ كالمستثنى بمفظ العا
كجاء في المساف :  لْ قكمو ، فيي أعكاـ خير حيث ىمؾ الكفرة المتمردةلل

ٍيفىةلل   العاـ : الحكؿ يأتي عمى شىٍتكىة كصى
كجاء في التاج :   كالعاـ : السنة  لٓ  
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، ففسَّر  قاؿ شيخنا : كعمى اتحادىما جرل المصنؼ  لُ ، كما في الصحاح 
كؿ كاحد منيما با خر ، كقاؿ ابف الجكاليقي : كال تيفرِّؽ عكاـ الناس بيف العاـ 
كالسنة ، كيجعمكنيما بمعنى...عف أحمد بف يحيى أنَّو قاؿ : السنة مف أكؿ يـك 
عددتو إلى مثمو ، كالعاـ ال يككف إاٌل صيفنا كشتاءن ، كليس العاـ كالسنة مشتقيف 

مف اليكـ إلى مثمو فيك سنة ، يدخؿ فيو نصؼ الشتاء مف شيء ، فإذا عددت 
كنصؼ الصيؼ ، كالعاـ ال يككف إاٌل صيفنا كشتاء ، كمف األكؿ يقع الربع 
كالربع ، كالنصؼ كالنصؼ ، إذا حمؼ ال يكممو عامنا ال يدخؿ بعضو في 
بعض ، إنَّما ىك الشتاء كالصيؼ ، فالعاـ أخٌص مف السنة ، فعمى ىذا تقكؿ : 

سنة ، كليس كؿ سنة عاـ ، كقاؿ األزىرم : العاـ حكؿ يأتي عمى  كؿ عاـ
ذا عددت مف يـك  ٍيفىةو ، كعمى ىذا فالعاـ أخص مطمقنا مف السنة ، كا  شىٍتكىةو كصى
إلى مثمو فيك سنة ، كقد يككف فيو نصؼ الصيؼ ، كنصؼ الشتاء ، كالعاـ ال 

تعني دكرة كاممة تنتيي في أم : أفَّ السنة  لِ  يككف إاٌل صيفنا كشتاء متكالييفلل
اليكـ الذم بدأت فيو ، أمَّا العاـ فإنَّو إمَّا أف يبدأ في أكؿ صيؼ ، كينتيي في 
نياية أكؿ شتاء يأتي بعده ، كيككف بينيما خريؼ ، أك أف يبدأ في أكؿ شتاء 
كينتيي في نياية أكؿ صيؼ يأتي بعده ، يككف بينيما ربيع ، فيذا يعني أفَّ 

أربعة فصكؿ الحكؿ ، كالعاـ يمر عمى ثبلثة فصكؿ منو ،  السنة تمر عمى
يخمك منو إمَّا الخريؼ أك الربيع ، كىذا يككف في العاـ الكاحد ، كالسنة الكاحدة ، 
أمَّا في الجمع فيككف المراد مف العاـ فصمي صيفو كشتا و ، مف دكف النظر 

ربعة عمى حد  إلى فصمي ربيعو كخريفو ، كيككف المراد مف السنة فصكليا األ
سكاء ، فإذا أراد مف الحكؿ صيفو كشتاءه استعمؿ العاـ ، كقد كرد العاـ في 
القرآف الكريـ في سبعة مكاضع ، بصيةة المفرد في ستة مكاضع ، كبصيةة 
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المثنى في مكضع كاحد ، كقد مرَّ الكبلـ عمى مكضعيف منيا ، كالباقي قكلو 
اتىوي الٌموي ًم ىةى عىا ا أىٍك بىٍعضى يىٍكـو تعالى :  فىأىمى ـٍ لىًبٍثتى قىاؿى لىًبٍثتي يىٍكمن ـو ثيَـّ بىعىثىوي قىاؿى كى

ـٍ يىتىسىنٍَّو كىانظيٍر ًإلىى ًحمىاًرؾى  شىرىاًبؾى لى اـو فىانظيٍر ًإلىى طىعىاًمؾى كى قىاؿى بىؿ لًَّبٍثتى ًم ىةى عى
ًلنىٍجعىمىؾى آيىةن لِّمنَّاًس كىانظيٍر ًإلىى الًعظىاـً كىٍيؼى  نينًشزيىىا ثيَـّ نىٍكسيكىىا لىٍحمنا فىمىمَّا تىبىيَّفى كى

ل البقرة :  مىى كيؿِّ شىٍيءو قىًديره { يعني أنَّو أماتو مدة ِٗٓلىوي قىاؿى أىٍعمىـي أىفَّ الٌموى عى
م ة صيؼ ، كم ة شتاء ، فيككف المراد أفَّ طعامو كشرابو لـ يتةير كيفسد عمى 

متضاداف مفسداف لمطعاـ كالشراب ، تكرر  الر ـ مف أنَّو أقبؿ عمييما مناخاف
ٍكفى أىنَّييـٍ ييٍفتىنيكفى ًفي كيؿِّ عىاـو مَّرَّةن أىٍك  كؿ منيما م ة مرة ، كقكلو تعالى :  أىكىالى يىرى

ل التكبة :  كفى ـٍ يىذَّكَّري تىٍيًف ثيَـّ الى يىتيكبيكفى كىالى ىي { كأفَّ المعنى : يفتنكف مرة ُِٔمىرَّ
رِّميكنىوي  في صيفة مف العاـ ييحى كمرة في شتكة منو ، كقكلو تعالى :  ييًحمِّكنىوي عىامنا كى

ال التكبة :  ا : يحٌمكنو في صيؼ عاـ كيحٌرمكف في ّٕعىامن { ككأفَّ المعنى أيضن
صيؼ عاـ آخر ، أك يحٌمكنو في شتاء عاـ كيحٌرمكنو في شتاء عاـ آخر ، 

بيكٍا اٍلمىٍسًجدى  كقكلو تعالى :  يىا أىيتيىا الًَّذيفى آمىنيكاٍ  ًإنَّمىا اٍلميٍشًركيكفى نىجىسه فىبلى يىٍقرى
ـٍ ىىػذىال التكبة :  اًمًي ـى بىٍعدى عى رىا { أم : بعد صيؼ عاميـ ىذا ، أك بعد ِٖاٍلحى

مىمىٍتوي  ٍينىا األنسىافى ًبكىاًلدىٍيًو حى شتاء عاميـ ىذا ، كاهلل أعمـ ، كقاؿ تعالى :  كىكىصَّ
مى  ٍيًفل لقماف : أيمتوي كىٍىننا عى امى اليوي ًفي عى ًفصى { كالمعنى كاهلل أعمـ : أفَّ ُْى كىٍىفو كى

أمَّو عانت مف حممو كتربيتو عاميف بصيفيما كشتا يما ، فصبرت عمى حممو 
 كتربيتو في حٌر الصيؼ كتبعاتو ، كفي برد الشتاء كتبعاتو .

ذا أريد منو فصكلو ا   ألربعة ىذا إذا أريد مف الحكؿ صيفو كشتاؤه ، كا 
كقد كردت السنة ككٌؿ أيامو استعمؿ السنة لقصد التعبير عف طكؿ زمانيا ، 

بىمى ى  تَّى ًإذىا بىمى ى أىشيدَّهي كى بصيةة المفرد في سبعة مكاضع ىي : قكلو تعالى :  حى
ل األحقاؼ :  تىؾى  { كقكلو تعالى :ُٓأىٍربىًعيفى سىنىةن قىاؿى رىبِّ أىٍكًزٍعًني أىٍف أىٍشكيرى ًنٍعمى

ـٍ لىٍك ييعىمَّري أىٍلؼى سىنىةولل البقرة :  ديىي دت أىحى رَّمىةه ٔٗ يىكى { كقكلو تعالى :  قىاؿى فىًإنَّيىا ميحى
ل الما دة  مىى اٍلقىٍكـً اٍلفىاًسًقيفى ـٍ أىٍربىًعيفى سىنىةن يىًتيييكفى ًفي األىٍرًض فىبلى تىٍأسى عى مىٍيًي عى
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ا ًعندى قكلو تعالى : {  ك ِٔ فَّ يىٍكمن ل الح  :   كىاً  بِّؾى كىأىٍلًؼ سىنىةو مِّمَّا تىعيدتكفى { ْٕرى
ال العنكبكت :  ٍمًسيفى عىامن ـٍ أىٍلؼى سىنىةو ًإال خى { كقكلو ُْكقكلو تعالى :  فىمىًبثى ًفيًي

ٍمًسيفى أىٍلؼى  كحي ًإلىٍيًو ًفي يىٍكـو كىافى ًمٍقدىاريهي خى تعالى :  تىٍعريجي اٍلمىبلً كىةي كىالرت
{ كقكلو تعالى :  ثيَـّ يىٍعريجي ًإلىٍيًو ًفي يىٍكـو كىافى ًمٍقدىاريهي أىٍلؼى سىنىةو ْارج : سىنىةول المع

ل السجدة :  { فمف الكاضي جد ا أفَّ المراد السنة في الشكاىد القرآنية ٓمِّمَّا تىعيدتكفى
المذككرة كؿ فصكليا ككؿ أياميا   ألنَّيا كردت في كؿ شاىد ضمف سياؽ 

 بلن لطكلو ككماؿ مدتو زماني ضيرب مث
كقد استعممت السنة لمجدب كالشدة ، كاستعمؿ العاـ في الخير كالرخاء 
، كىذا متأت  مف أفَّ العاـ يعني الحكؿ الذم يأتي عمى شتكة كصيفة   ألفَّ 
الخصب كالنماء ال يككف إاٌل بمركر ىذيف الفصميف يتمك أحدىما ا خر ، ففصؿ 

 فصؿ ينبت بو الزرع كينمك بسطكع شمسو كدف و يسقي األرض بمياه أمطاره ، ك 
ـٍ أىٍلؼى كقد تطرقتي إلى شرح داللة االستثناء في قكلو تعالى :   فىمىًبثى ًفيًي

ٍمًسيفى عىامنال العنكبكت :    لُ  {ُْسىنىةو ًإال خى
: قاؿ العسكرم   في الفرؽ بيف الكؿ  المترادفان : الكل والجم -ٕ

ـ ىك اإلحاطة باألجزاء ، كالجمع اإلحاطة كالجمع : إفَّ الكؿ عند بعضي
باألبعاض...كالصحيي أفَّ الكؿ يقتضي اإلحاطة باألبعاض ، كالجمع يقتضي 

كتقدـ قكلو في باب الفرؽ بيف العاـ كالسنة :   كما أفَّ الكؿ ىك  لِ األجزاءلل
ف كاف الكؿ ىك إحاطة باألبعاض ، كالجمع  الجمع ، كالجمع ىك الكؿ ، كا 

  لّ  جزاءللإحاطة باأل
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كالجمع لفظاف مترادفاف ، لكنيما  ير متطابقيف في المعنى ، ككاف  
عمى أىؿ المةة جميعنا أف يسٌممكا بيذا األمر تسميمنا ، ألنَّو ال بد مف أف يككف 
بينيما فرؽ في الداللة الختبلؼ استعماليما ، فكيؼ يتسٌنى لمةكم محقؽ أف 

دت مف دكف  الجمعل مضافة إلى نكرة يؤكد اتحادىما في المعنى ، ك الكؿل كر 
مكضعنا حسب إحصا ي ليا ؟   ِٗٓفي مكاضع كثيرة في القرآف الكريـ بمةت 

ل القمر :  مىٍقنىاهي ًبقىدىرو { كقكلو تعالى :  ًفيًيمىا ْٗكقكلو تعالى :  ًإنَّا كيؿَّ شىٍيءو خى
اًفل الرحمف :  ٍكجى اٍمًرئو ًبمىا كىسىبى  { كقكلو تعالى :  كيؿت ًِٓمف كيؿِّ فىاًكيىةو زى

ل الطكر :  ضافة  الكؿل إلى النكرة يفيد   استةراؽ أفراد المنكرللُِرىًىيفه  لُ { كا 
كعدـ كركد  الجمعل مضافة إلى النكرة يعني أنَّيا لـ تستعمؿ ليذا الةرض كما 

 استيعممت لو  الكؿل .
ك الكؿل اسـ جامد عمى صيةتو فمـ يرد منو مشتؽ ، بخبلؼ  الجمعل 

ذم جاء منو الفعؿ كاسـ الفاعؿ كالمفعكؿ بصيةيا المختمفة ، فاختبلؼ ال
استعماليما دليؿ أٌيما دليؿ عمى اختبلؼ معنيييما ، كما أفَّ أىؿ المةة أنفسيـ 
ل فيك  عرفكا كبل  منيما تعريفنا يختمؼ عف ا خر ، قاؿ ابف فارس :   فأمَّا  كؿٌّ

كالعيف أصؿ كاحد يدؿ عمى تضاـ   كالجيـ كالميـ  لِ اسـ مكضكع لئلحاطةلل
  لْ    كالجمع : ضد التفريؽلل لّ  الشيءلل

كالدليؿ عمى اختبلؼ معنيييما أنَّو كثيرنا ما يقع  الكؿل في مكاضع ال 
ٍمنىاهي طىآً رىهي ًفي  كيؿَّ ًإنسىافو أىٍلزى يصي أف يقع فييا  الجمعل كقكلو تعالى :  كى

ليس مف المفيد أف يقاؿ : كجميع إنساف { فبل يصي ، ك ُّعينيًقًول اإلسراء : 
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ألزمناه طا ره في عنقو ، ككذلؾ كثيرنا ما يقع  الجمعل في مكاضع ال يصي أف 
قيٍرآنىويل القيامة :  ٍمعىوي كى مىٍينىا جى { فبل ُٕيقع فييا  الكؿل كقكلو تعالى :  ًإفَّ عى
المبرد عف  يصي ، كليس مف المفيد أف يقاؿ : إفَّ عمينا كمَّو كقرآنو   كسي ؿ

ل الحجر :  ـٍ أىٍجمىعيكفى دى اٍلمىآلً كىةي كيمتيي {                                     َّقكلو تعالى :  فىسىجى
ل ؟ فقاؿ : لك جاءت  ل إلحاطة األجزاء ، فقيؿ فػ أىٍجمىعيكفى ـٍ فقاؿ جاء بقكلو  كيمتيي

ل الحتمؿ أف يككف سجدكا كميـ في أكقات مختمفات  ـٍ ، فجاءت    كيمتيي
ل لئلحاطة  ـٍ ل لتدؿ أفَّ السجكد كاف منيـ في كقت كاحد ، فدخمت  كيمتيي  أىٍجمىعيكفى

ل لسرعة الطاعةلل ، كدخمت  أىٍجمىعيكفى
  لُ  

بسطتي القكؿ في شرح الفرؽ بيف أتى المترادفان : أتى وجاء : -ٖ
  لِ كجاء ، لةة كداللة كاستعماالن ، في كتابي : طرا ؽ اختبلؽ الكجكه

قاؿ العسكرم في   الفرؽ بيف النبأ  المترادفان : النبُ والخبر :-ٗ
كالخبر : إفَّ النبأ يككف لئلخبار بما ال يعممو المخبر ، كيجكز أف يككف الخبر 
بما يعممو ، كبما ال يعممو   كليذا يقاؿ : تخبرني عف نفسي ، كال يقاؿ : تنب ني 

ى عظيـ الشأف...قاؿ أبك عف نفسي...كقاؿ عمي بف عيسى : في النبأ معن
 لّ ىبلؿ أيده اهلل : كليذا يقاؿ : سيككف لفبلف نبأ ، كال يقاؿ خبر بيذا المعنىلل

ٍبره ، كاهلل  كقاؿ ابف فارس :   الخبر : العمـ بالشيء ، تقكؿ لي بفبلف ًخٍبرىةه كخي
ًمٍثؿي تعالى : الخبير ، أم : العالـ بكؿ شيء ، كقاؿ اهلل تعالى :  كىال يينىبِّ يؾى 

ل فاطر :  ًبيرو كقاؿ ابف فارس :   النكف كالباء كاليمزة قياسو اإلتياف  لْ {للُْخى
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مف مكاف إلى مكاف ، يقاؿ لمذم ينبأ مف أرض إلى أرض : نابئ ، كسيؿ نابئ 
: أتى مف بمد إلى بمد ، كمف ىذا القياس : النبأ : الخبر   ألنَّو يأتي مف مكاف 

  النبأ : خبر ذك فا دة عظيمة يحصؿ بو عمـ أك  كقاؿ الرا ب : لُ إلى مكافلل
 مبة ظٌف ، كال يقاؿ لمخبر في األصؿ نبأ حتى يتضمف ىذه األشياء الثبلثة ، 
كحٌؽ الخبر الذم يقاؿ فيو نبأ أف يتعٌرل عف الكذب كالتكاتر كخبر اهلل ، كخبر 

عمكمة مف كقاؿ :   الخبر : العمـ باألشياء الملِ  النبي عميو الصبلة كالسبلـلل
ـٍ فىاًسؽه ًبنىبىأو  لّ  جية الخبرلل اءكي   كقكلو تعالى :  يىا أىيتيىا الًَّذيفى آمىنيكا ًإف جى

ل الحجرات :  مىى مىا فىعىٍمتيـٍ نىاًدًميفى كا عى يىالىةو فىتيٍصًبحي { ٔفىتىبىيَّنيكا أىف تيًصيبيكا قىٍكمنا ًبجى
ا لو  قدر ، فحقو أف يتثبت فيو كيتيقف ، فيو تنبيو أنَّو إذا كاف الخبر شي نا عظيمن

ف  مب صحتو عمى الظف حتى يعاد النظر فيو...كالعرب تقكؿ لمف تتكعده :  كا 
ًمميكال فصمت :  كا ًبمىا عى { َٓألنب نؾ ، كمثمو قكلو تعالى :  فىمىنينىبِّ ىفَّ الًَّذيفى كىفىري

عيؿ بمعنى كالنبي قرئ باليمز كبةير اليمز ، فمف ىمزه جعمو مف النبأ ، كىك ف
بَّر ، كقيؿ بمعنى فاعؿ   ألنَّو يينبئ  مفعكؿ   ألنَّو مينىبَّأ مف جية اهلل تعالى كميخى

 لْ  اإلنساف بما أكحي إليولل
ذكر أىؿ المةة أفَّ الخبر يعني العمـ بالشيء ، إاٌل أفَّ العسكرم ك يره 

في المعنى  مف أىؿ المةة لـ يحسنكا التفريؽ بينو كبيف النبأ ، بؿ خمطكا بينيما
، كقد تبيَّف لي أفَّ الخبر إذا كاف يتضمف معمكمة ، فإفَّ النبأ يعني نقؿ ىذه 
نَّما يعني نقؿ الخبر مف مكاف إلى مكاف ، أك  المعمكمة ، فالنبأ ال يعني الخبر كا 
يصالو إلى مف يراد إيصالو إليو ، فيككف أقرب المعاني إلى  نقمو مف مصدره كا 
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أك التبمي  كما في  لُ  يعني :   الكصكؿ إلى الشيءلل النبأ ىك الببلغ ، الذم
دنا ًإاٌل المَّوى  يىٍخشىٍكنىوي كىال يىٍخشىٍكفى أىحى قكلو تعالى :  الًَّذيفى ييبىمِّةيكفى ًرسىاالًت المًَّو كى

ًسيبنال األحزاب :  كىفىى ًبالمًَّو حى ا أينزً ّٗكى ؿى { كقكلو تعالى :  يىا أىيتيىا الرَّسيكؿي بىمٍِّ  مى
ا بىمٍَّةتى ًرسىالىتىويل الما دة :  ـٍ تىٍفعىٍؿ فىمى ف لَّ { كالمعنى : أكصؿ ًٕٔإلىٍيؾى ًمف رَّبِّؾى كىاً 

ف  إلى الناس ما أكصمناه إليؾ ، أم : بمِّةيـ ما بمَّةناؾ بو ، كقاؿ تعالى :  كَّاً 
مىٍيؾى اٍلبىبلىغي كىالٌموي بىًصيره ًباٍلًعبىادً  لٍَّكٍا فىًإنَّمىا عى { كقكلو تعالى :  َِل آؿ عمراف : تىكى
كٍا ًبًول إبراىيـ :  ًليينذىري { كقكلو تعالى :  ًإفَّ ًفي ىىذىا ِٓ:  ىىػذىا بىبلىغه لِّمنَّاًس كى

ل األنبياء :  اًبًديفى ا لِّقىٍكـو عى { كقكلو تعالى :  ًإال بىبل نا مِّفى المًَّو َُٔلىبىبل ن
 بىبلغه فىيىٍؿ ييٍيمىؾي ًإاٌل اٍلقىٍكـي  { كقكلو تعالى :ِّكىًرسىاالًتًول الجف : 
ل األحقاؼ :  {   أم : ىذا القرآف كما فيو مف البياف ببلغ مف اهلل ّٓاٍلفىاًسقيكفى

كأنبأه كذا كنبَّأه ، يعني أبمةو كبمَّةو ، كيككف الفرؽ بينيما أفَّ التبمي   لِ إليكـلل
ا في األمكر الميمة يككف عام ا في األمكر صةيرىا ككبيرىا ، كالنبأ يككف خ اص 

كالعظيمة الشأف ، كقد سمي النبي نبي ا   ألنَّو ينقؿ األخبار بما تضمنتو مف 
معمكمات مف الكحي إلى الناس   فالخبر ىك المعمكمة ، كالنبأ ىك التبمي  بيذه 
المعمكمة ، فالخبر ىك الشيء المنقكؿ ، كالنبأ ىك الناقؿ   لذلؾ فإفَّ الفعؿ 

كرد مف النبأ كلـ يرد مف الخبر ، فاألخير لـ يأت منو إاٌل االسـ بصيةو الثبلث 
ا ًفيًو  اءىيـ مِّفى األنبىاء مى لىقىٍد جى ، كجاء مف النبأ االسـ كقكلو تعالى :  كى

ل القمر :  ره { أم : جاءىـ مف الببلغ كالتبميةات العظيمة ما فيو مزدجر ْميٍزدىجى
ـي ، كجاء منو الفعؿ الماضي كقكلو تعالى :   ٍف أىنبىأىؾى ىىذىا قىاؿى نىبَّأىًنيى اٍلعىًمي قىالىٍت مى

ل التحريـ :  ًبيري { كالمعنى : مف نقؿ كأكصؿ إليؾ خبر ما حدث بيننا ، أم ّاٍلخى
ـٍ ًباألٍخسىًريفى  : مف أبمةؾ ىذا ؟ كالفعؿ المضارع كقكلو تعالى :  قيٍؿ ىىٍؿ نينىبِّ يكي
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ل الكيؼ :  كـ باألخسريف أعماالن ، كالفعؿ األمر { أم : ىؿ نبمةَُّأىٍعمىاالن
ـيل الحجر :  { كالمعنى : ْٗكقكلو تعالى :  نىبِّىٍء ًعبىاًدم أىنِّي أىنىا اٍلةىفيكري الرًَّحي

 أبم  عبادم                                              
قاؿ ابف فارس :   الحاء كالباء المترادفان : الحبور والسرور : -٘
بَّر :  كالراء أصؿ كاحد منقاس مطرد ، كىك األثر في حسف كبياء...كالميحى

بِّر الشعر  بِّر   ألنَّو كاف ييحى يَّف ، ككاف يقاؿ لطفيؿ الةنكم ميحى الشيء الميزى
 لُ  كيزينولل

كقاؿ :   السيف كالراء يجمع فركعو إخفاء الشيء ، كما كاف مف 
اإلعبلف ، يقاؿ  خالصو كمستقره ، ال يخرج شيء مف ىذا ، فالسٌر خبلؼ

سررت الشيء إسرارنا ، خبلؼ أعمنتو ، كمف الباب السٌر ، كىك النكاح ، كسمي 
  لِ بذلؾ   ألنَّو أمر ال ييعمىف ، كمنو السركر   ألنَّو أمر خاؿ مف الحزفلل 

كقاؿ العسكرم في   الفرؽ بيف السركر كالحبكر : إفَّ الحبكر ىك 
كب : إذا أحسنتو ، كفسر قكلو تعالى : النعمة الحسنة مف قكلؾ : حبَّرت الث

ل الركـ :  كفى ةو ييٍحبىري ٍكضى ـٍ ًفي رى اًت فىيي اًلحى ًمميكا الصَّ { أم ُٓ فىأىمَّا الًَّذيفى آمىنيكا كىعى
نَّما يسمى السركر حبكرنا   ألنَّو يككف مع النعمة الحسنةلل  : ينعمكف ، كا 
  لّ 

ـٍ ًفي كقاؿ الرا ب :   الًحٍبر : األمر المستحسف ،  كقكلو عز كجؿ  فىيي
ل الركـ :  كفى ةو ييٍحبىري ٍكضى بار ُٓرى { أم : يفرحكف حتى يظير عمييـ حى

ـٍ  لْ نعيميـلل كي نَّةى أىنتيـٍ كىأىٍزكىاجي ميكا اٍلجى كقاؿ الحمبي :   قكلو تعالى :  اٍدخي
ل الزخرؼ :  كفى كف ، كأصؿ المفظة مف َٕتيٍحبىري { أم : تىنعمكف ، كقيؿ : تيسرت
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ل الرـك : الح كفى { معناه يفرحكف ُٓبر ، كىك األثر المستحسف...فقكلو  ييٍحبىري
ٍبرىة : السركر ، كالحبرة : النعمة  بار نعيميـ ، كالحى كف حتى يظير عمييـ حى كييسرت

بار : األثرلل ٍبر كالحى ا ، كالحى ٍبرىة : السركر  لُ  أيضن كقاؿ الفيركزآبادم :   كالحى
ةو كالبيجة لظيكر أثره عمى ص ٍكضى ـٍ ًفي رى احبو ، قاؿ تعالى :  فىيي

ل الركـ :  كفى بار نعيميـللُٓييٍحبىري    لِ { أم : يفرحكف حتى يظير عمييـ حى
كالحقيقة أفَّ الحبكر  ير السركر ، كالذم دفع أىؿ المةة إلى الخمط  

بينيما أمراف ، األكؿ : تعريؼ أىؿ المةة لمحبكر بالسركر ، كأىؿ المةة حيف 
لمفظ يعرفكنو بأقرب المعاني إليو لتكضيي معناه ، كأقرب المعاني إلى يعرفكف ا

 الحبكر ىك السركر ، فيك تعريؼ تكضيي كتقريب ال تعريؼ تطابؽ .
الثاني : أفَّ بيف الحبكر كالسركر عبلقة تبلـز ، فالحبكر ال يعني 
 السركر ، بؿ السركر مف لكازمو ، كىك أفَّ اإلنساف إذا أصابتو نعمة أصابو
السركر ، فالسركر مف نتا   النعمة ، كىذا التبلـز ىك ما عبَّر عنو العسكرم 
نَّما يسمى السركر حبكرنا   ألنَّو يككف مع النعمة الحسنةلل بقكلو المذككر   كا 
 لّ 
ل الركـ :  كفى ةو ييٍحبىري ٍكضى ـٍ ًفي رى { ُٓكتفسير الرا ب كمف تبعو قكلو تعالى :  فىيي

بار نعيميـللبقكليـ   أم : يفرحكف ح يجب عكسو كأف يقاؿ  تى يظير عمييـ حى
: ينعمكف حتى يفرحكف   ألفَّ النعمة تؤدم إلى الفرح كليس العكس   ألفَّ الفرح 
أمر نفسي ال يصيب اإلنساف إاٌل مف أثر حسي ، فاإلنساف ال يفرح مف فراغ إاٌل 

                                                                           لسبب ، كأىـ أسباب الفرح كالسركر النعمة الحسنة                

                                                 

 ّٔٔ/ُل عمدة األلفاظ  ُ 

 ِّْ/ِل بصا ر ذكم التمييز  ِ 

 ِٕٗل الفركؽ المةكية ص  ّ 
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ذكر أىؿ المةة أفَّ المشي ة ىي المترادفان : المشيئة واإلرادة : -ٙ
بؿ بينيما فرؽ أساسي  لُ اإلرادة بعينيا كأفَّ أكثر المتكمميف لـ يفرقكا بينيما

                                                                     يمكف إيضاحو بما يأتي :                   
يتجٌمى الفرؽ بينيما مف خبلؿ تعريؼ أىؿ المةة أنفسيـ لكؿ منيما -ُ

فقد جاء في كتبيـ في باب الشيء ، ش تي الشيءى أشاؤه شي نا كمشي ة ، ككٌؿ 
ؽ عمى المكجكد شيء بشي ة اهلل أم : بمشي ة اهلل ، كالشيء معمكـ ، كييطمى 

كالمعدكـ كجمعو أشياء ، فقد أكدكا أفَّ الشيء مصدر شاء ، كالظاىر أنَّو 
كعرفكا اإلرادة بأنَّيا تعني  لِ مصدر بمعنى اسـ المفعكؿ ، أم : األمر المشيء 

  كالفرؽ بيف الطمب كاإلرادة أفَّ اإلرادة قد تككف مضمرة ال ظاىرة ،  لّ الطمب
ا بدا بفعؿ أك قكؿ ، كىؿ محٌؿ اإلرادة الرأس أك القمب ، كالطمب ال يككف إاٌل لم

كقاؿ الرا ب :   كالمشي ة عند أكثر المتكمميف كاإلرادة سكاء ،  لْ فيو خبلؼلل
ف كاف قد  صابتو ، كا  كعند بعضيـ : المشي ة في األصؿ إيجاد الشيء كا 

اد ، ييستعمؿ في التعارؼ مكضع اإلرادة ، فالمشي ة مف اهلل تعالى ىي اإليج
كمف الناس ىي اإلصابة ، قاؿ : كالمشي ة مف اهلل تقتضي كجكد الشيء ، 
كلذلؾ قيؿ : ما شاء اهلل كاف كما لـ يشأ لـ يكف ، كاإلرادة منو ال تقتضي كجكد 
المراد ، ال محالة...كمشي تو ال تككف إاٌل بعد مشي تو  أم : مشي ة اإلنساف ال 

ـٍ أىف تككف إاٌل بعد مشي ة اهللل ركم أنَّو  لما نزؿ قكلو تعالى :  ًلمىف شىاء ًمنكي
ل التككير :  ـى ف ش نا لـ ِٖيىٍستىًقي { قاؿ الكفار : األمر إلينا إف ش نا استقمنا كا 

                                                 

كلساف العرب  ُِٖكالمفردات لمرا ب ص  ِٕٓل ينظر : الصحاح لمجكىرم ص  ُ 
 . َِٗ-َِٖ/ُكتاج العركس  َُٕ-ُٗٔ/ٖ

 ينظر : المصادر السابقة نفسيا . ل ِ 

 .ِٗٓ/ٔكلساف العرب  َّٔكمقاييس المةة ص  ّٕٔل ينظر : العيف ص  ّ 

 .َٕ-ٗٔ/ٖل تاج العركس  ْ 
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ل التككير :  ا تىشىاؤيكفى ًإاٌل أىف يىشىاء المَّوي رىبت اٍلعىالىًميفى مى نستقـ ، فأنزؿ اهلل :  كى
راد يركد : إذا سعى في طمب  كقاؿ :   كاإلرادة منقكلة مف لُ {للِٗ

ًعؿى اسمنا لنزكع النفس إلى الشيء مع الحكـ فيو بأنَّو ينبةي أف ييفعىؿ  شيء...كجي
أك ال ييفعىؿ...فإذا استعمؿ في اهلل فإنَّو أراد بو المنتيى دكف المبدإ فإنَّو يتعالى 

 لِ ذاللعف معنى النزكع ، فمتى قيؿ أراد اهلل فمعناه حكـ فيو أنَّو كذا كليس بك
كقكؿ الرا ب :   كلذلؾ قيؿ : ما شاء اهلل كاف كما لـ يشأ لـ يكفلل قد 
كرد في الحديث فعف بعض بنات النبي صمى اهلل عميو كسمـ ، أنَّو قاؿ ليا : 
قكلي حيف تصبحيف : سبحاف اهلل كبحمده ، كال قكة إاٌل باهلل ، ما شاء اهلل كاف 

مى كؿ شيء قدير ، كأفَّ اهلل قد أحاط بكؿ كما لـ يشأ لـ يكف ، أعمـ أفَّ اهلل ع
ًفظ حتى يمسي ، كمف قاليفَّ حيف يمسي  شيء عممنا ، مف قاليفَّ حيف يصبي حي

فظ حتى يصبي كعف زيد بف ثابت أفَّ النبي صمى اهلل عميو كسمـ عممو  لّ حي
دعاء كأمره أف يتعاىد بو أىمو كؿ يكـ ، قؿ حيف تصبي : لبيؾ الميـ لبيؾ...ما 

 لْ كاف كما لـ تشأ لـ يكف ش تى 
ذىػػػػب أىػػػػؿ المةػػػػة إلػػػػى أفَّ المشػػػػي ة تعنػػػػي المشههههيئة واإلرادة مههههن ات : 

اإلرادة ، ففػػي نحػػك قكلػػؾ : شػػاء اهلل كػػذا ، معنػػاه عنػػدىـ : أراد اهلل كػػذا ، كلػػيس 
األمر ما ذىبكا إليو ، بؿ المعنى في الحقيقة : أكجد اهلل كذا ، كىذا ما صرح بو 

ذككر   فالمشي ة مػف اهلل تعػالى ىػي اإليجػاد ، كمػف النػاس ىػي الرا ب بقكلو الم
اإلصابةلل كلذا فإفَّ قكلو صمى اهلل عميو كسمـ : ما شاء اهلل كاف كمػا لػـ يشػأ لػـ 
يكػػف ، ال يعنػػػي : مػػػا أراده اهلل كػػػاف ، كمػػػا لػػػـ يػػػرده لػػػـ يكػػػف ، بػػػؿ المعنػػػى : مػػػا 

                                                 

 .ُِٖل المفردات ص  ُ 

 .ُِْل المفردات ص ِ 

 .ْٗٗ/ِل جمع الفكا د  ّ 

 .َُٓ/ِل جمع الفكا د  ْ 
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اهلل كاف ، كما لـ ينشػ و لػـ أحدثو اهلل كاف ، كما لـ يحدثو لـ يكف ، أك ما أنشأه 
ػا عمػى أفَّ الشػيء كالمشػي ة مصػدر شػاء ، فيكػكف معنػاه  يكف ، كقد أجمعكا أيضن
فػػي األصػػؿ كالحقيقػػة كبعػػد التصػػرؼ بصػػيةة الفعػػؿ : مػػا شػػيَّأه اهلل كػػاف كمػػا لػػـ 
ييشىيٍِّ و لـ يكف ، بمعنى : ما جعمو اهلل شي نا كاف ، كما لػـ يجعمػو شػي نا لػـ يكػف ، 

ما جاز حذفو لداللة السياؽ عميو ، يككف التقػدير : مػا شػيَّأى اهلل كػاف  كبعد حذؼ
كما لـ ييشىيٍِّئ لـ يكف ، كبعد إرجاع الفعؿ إلى صيةتو التي كػاف عمييػا ، يصػبي 
التقػػدير : مػػا شػػاء اهلل كػػاف كمػػا لػػـ يشػػأ لػػـ يكػػف ، كىػػك التركيػػب الػػذم جػػاء فػػي 

حقيقػػة كاقعػػة أفَّ اإلنسػػاف ال  الحػػديث ، كىػػذا القػػكؿ الػػذم جػػاء فػػي الحػػديث يقػػرر
يمكف لو أف ييشىيِّئى أمرنا إاٌل إذا كاف ىذا األمر قػد شىػيَّأه اهلل سػبحانو ، لكنػو يمكػف 
أف يريػػػد أمػػػرنا لػػػـ يػػػرده اهلل ، كىػػػذه اإلرادة الممكنػػػة مػػػف اإلنسػػػاف عمػػػى قسػػػميف ، 

لكنػػو  األكؿ : أف يريػػد الشػػيءى كال يسػػتطيع فعمػػو  ، كػػأف يريػػد الخمػػكد فػػي الػػدنيا ،
مِّػػػد نفسػػػو   ألفَّ الخمػػػكد لػػػـ يشػػػٍأه اهلل ، كمػػػا لػػػـ يشػػػأ لػػػـ يكػػػف ،  ال يسػػػتطيع أف ييخى
كالثػاني : أف يريػػد الشػػيءى كيفعمػو ، كػػأف يريػػد الزنػػا كيزنػي   ألفَّ الزنػػا ممػػا شػػاءه 
اهلل ، أم : ممػػا جعمػػو اهلل شػػي نا ، كمػػا شػػاء اهلل كػػاف ، فاإلنسػػاف كأفعالػػو جميعيػػا 

نَّمػا يكػكف السػبب فػي خيرىا كشرىا مف خمػ ؽ اهلل ، فاإلنسػاف ال يخمػؽ أفعالػو ، كا 
 حدكثيا ، لذلؾ يثاب عمى فعؿ خيرىا ، كيعاقب عمى فعؿ شرىا . 

فالمشي ة في قكلو صمى اهلل عميو كسمـ : ما شاء اهلل كاف كما لـ يشأ 
لـ يكف ، تشمؿ أمكر الخير كالشر جميعنا ، ألفَّ ىذا ىك الكا ف ، فكما شاء اهلل 
الخير شاء الشر ، لكنو سبحانو شاء األكؿى كأراده لعباده  ، كشاء الثاني كلـ 
يرده لعباده ، فشاء ما شاء كأراد ما أراد الختبار الناس ليميز مؤمنيـ مف 
كافرىـ ، فاهلل سبحانو مثبلن شاء العدؿ كالعفة كاألمانة كأرادىا ، كشاء الظمـ ، 

كشاء اليسر كأراده ، كشاء العسر كلـ يرده    كالزنا ، كالخيانة ، لكنو ما أرادىا ،
ل البقرة :  ـي اٍلعيٍسرى ـي اٍلييٍسرى كىالى ييًريدي ًبكي { ُٖٓلذلؾ قاؿ سبحانو :  ييًريدي الٌموي ًبكي

كالمعنى : يريد اهلل بكـ اليسر الذم شاءه ، كأراده ، كال يريد بكـ العسر الذم 
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بعد المشي ة ، كىناؾ إرادة ثانية  شاءه ، كما أراده ، كىذه إرادة ربانية تككف
تككف قبؿ المشي ة كىي التي بيا شاء ما شاء ، كما جاء في قكلو تعالى :  ًإنَّمىا 

ل النحؿ :  ٍدنىاهي أىف نَّقيكؿى لىوي كيف فىيىكيكفي { كقكلو تعالى :  ًإنَّمىا َْقىٍكلينىا ًلشىٍيءو ًإذىا أىرى
ل يس : أىٍمريهي ًإذىا أىرىادى شىٍي نا أىٍف يىقي   { ِٖكؿى لىوي كيٍف فىيىكيكفي

فالفرؽ كما قمنا بيف المشي ة كاإلرادة جمي كأساسي ، فكيؼ يصي مثبلن 
مىا تىشىاؤيكفى ًإاٌل أىف يىشىاء المَّويل بمعنى : كما تريدكف إاٌل  أف نجعؿ قكلو تعالى :  كى

ف كا ف اهلل سبحانو أف يريد اهلل ؟  ألفَّ اإلنساف يمكف لو أف يريد أمكرنا كثيرة ، كا 
نَّما بفعؿ ما يريد ،  ال يريدىا   فاإلرادة عمؿ قمبي ، كليس العبرة بما يريد ، كا 
ا تىشىاؤيكفى ًإاٌل أىف  مى أم : العبرة بما يشاؤه ال بما يريده فيككف قكلو تعالى :  كى
يىشىاء المَّويل معناه : كما تنش كف شي نا إاٌل أف ينش و اهللي ، بمعنى : كما تجعمكف 

 مف شيء شي نا إاٌل ما يخمقو اهللي كيجعمو شي نا . 
مػػف خػػبلؿ تعريػػؼ أىػػؿ المةػػة لممشػػي ة المشههيئة واإلرادة مههن اإلنسههان : 

ػا أراد فتعنػي منػو الطمػب  كاإلرادة اتضي أفَّ شاء مف اإلنساف تعني اإلصابة ، أمَّ
ة ، ، مػع مبلحظػػة الفػػرؽ المػذككر بينيمػػا   أفَّ اإلرادة قػػد تكػكف مضػػمرة ال ظػػاىر 

كالطمب ال يككف إاٌل لما بدا بفعؿ أك قكؿ ، كىػؿ محػؿ اإلرادة الػرأس أك القمػب ، 
كال يكػكف بػيف صػاحب المشػي ة كتحقيػؽ مػا شػاء فاصػؿ زمنػي ،  لُ فيو خػبلؼلل

صػػابة المػػراد ميمػػة زمنيػػة ، كىػػي مػػف اإلنسػػاف قػػد تطػػكؿ أك  كيكػػكف بػػيف اإلرادة كا 
ك يعػػدؿ عنػػو لسػػبب ، ألنَّيػػا منػػو تقصػػر ، كقػػد ال يصػػيب اإلنسػػاف مػػراده عجػػزنا أ

 تككف كمعنى نكل ، أمَّا شاء فإنَّيا تعني منو جعؿ الشيء شي نا .
كبما أفَّ المشي ة تعني إيجاد الشيء ، فيي تعني حصكؿ المشيء ، 
كاإلرادة ال تعني حصكؿ المراد بعد   ألفَّ اإلرادة تعني الطمب ، فيي كمعنى 

ـى ك  كى لـ ينفذ الحكـ بعد   ألفَّ المشي ة فعؿ حسي ، عـز ، أك نكل ، أك كمعنى حى

                                                 

 .َٕ-ٗٔ/ٖل تاج العركس  ُ 
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كاإلرادة فعؿ قمبي ، فالمشي ة مف اإلنساف تعنى اكتساب الشيء كحصكلو ، 
كاإلرادة تعني طمب الشيء ، فيككف الفرؽ بينيما كالفرؽ بيف الكجكد كالعدـ ، 

أنَّو لـ  يعني أنَّو زنا ، كقكلؾ : أراد فبلف الزنا ، يعني لُ فقكلؾ : شاء فبلف الزنا
نَّما أراده كطمبو ، كقد يةير المرء رأيو ، فيعدؿ عف طمبو كعمَّا أراده ،  يزف ، كا 
أك يعجز عف فعمو   كليذا فإفَّ اهلل سبحانو يحاسب مف شاء الزنا ، كشرَّع جمده 
أك رجمو ، كلكف ال يحاسب مف أراد الزنا ، كلـ ييشىرِّع جمده أك رجمو ، فالمشي ة 

 أفَّ الذم أكىـ أىؿ المةة كالتفسير بكحدة معنيييما ىك شيكع  ير اإلرادة إالٌ 
كضع المشي ة مكضع اإلرادة في كبلـ الناس ، كىذا ما صرَّح بو الرا ب بقكلو 
ف كاف قد ييستعمؿ  صابتو ، كا  المذككر :    المشي ة في األصؿ إيجاد الشيء كا 

                                     لِ  في التعارؼ مكضع اإلرادةلل
العتقػػاد أىػػؿ المةػػة أفَّ المكجػػد لمشػػيء مشههيئة ات ومشههيئة اإلنسههان : 

ىك اهلل كحده سبحانو ، لـ يجعمكا المشػي ة مػف اإلنسػاف بمعنػى إيجػاد الشػيء بػؿ 
جعمكىػػػػا بمعنػػػػى إصػػػػابة الشػػػػيء ، كىػػػػذا تحريػػػػؼ كاضػػػػي لمداللػػػػة ، فمػػػػك أراد اهلل 

 : فمػػف أصػػاب ذكػػره ، بػػدالن سػػبحانو معنػػى اإلصػػابة السػػتعمؿ لفظيػػا كقػػاؿ مػػثبلن 
ػػف شىػػاء ذىكىرىهيل المػػدثر :  { كاهلل سػػبحانو قػػد شػػارؾ اإلنسػػافى ٓٓمػػف أف يقػػكؿ :  فىمى

ذىا لىقيػكٍا  الَّػًذيفى في صفاتو ، كنسب إليو مف صفاتو ، فمػف األكؿ قكلػو تعػالى :  كىاً 
ـٍ قىػػالي  ػػيىاًطيًنًي مىػػػٍكٍا ًإلىػػى شى ذىا خى نَّػػا كىاً  نيػػكٍا قىػػاليكٍا آمى ٍسػػػتىٍيًزؤيكفى آمى ػػا نىٍحػػفي مي ـٍ ًإنَّمى كٍا ًإنَّػػػا مىعىٍكػػ

ـٍ ُْ  ػػدتىي يىمي ـٍ كى ل البقرة : { المٌػػوي يىٍسػػتىٍيًزلءي ًبًيػػ ـٍ يىٍعمىييػػكفى { فقػػد قابػػؿ ًُٓفػػي طيٍةيىػػاًنًي
                                                 

اهلل الزنا ، كالمعنى : أنىو : خمؽ أسبابو كمقدماتو ، فأسبابو كجكد  ل جاز أف يقاؿ : شاء ُ 
الرجؿ كالمرأة ، ككجكد الشيكة الجنسية في كمييما ، كاهلل ىك الذم خمؽ الرجؿ كالمرأة ، كخمؽ 

الميؿ بينيما ، فمك لـ يخمؽ اهلل اإلنساف كشيكتو ، لما حصؿ الزنا ، كذلؾ كؿ فعؿ يفعمو 
هلل لكؿ إنساف القدرة عمى فعؿ الخير ، كالقدرة عمى فعؿ الشر ، كقد أمره اإلنساف ، كقد مني ا

 اهلل بفعؿ األكؿ ، كنياه عف فعؿ الثاني ، مف أجؿ امتحانو كاختباره 

 .ُِْل المفردات ص ِ 
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البػػارئ عػػز كجػػؿ اسػػتيزاءه باسػػتيزاء البشػػر ، لكػػف لػػيس اسػػتيزاؤىـ كاسػػتيزا و ، 
ٍيػدنا فاستيزاؤه حؽ ، كاستيزاؤىـ باطؿ ، ك  ـٍ يىًكيػديكفى كى مػف ذلػؾ قكلػو تعػالى :  ًإنَّييػ

ٍيػػػػدنال الطارؽ : ُٓ  { ككيػػػػد البشػػػػر لػػػػيس ككيػػػػد اهلل سػػػػبحانو ، ُٓ-ُْ{ كىأىًكيػػػدي كى
ل األنفػػاؿ :  اًكًريفى ٍيػػري اٍلمى يىٍمكيػػري المٌػػوي كىالمٌػػوي خى كفى كى يىٍمكيػػري كمػػف ذلػػؾ قكلػػو تعػػالى :  كى

صػػر اليدايػػة كاإلضػػبلؿ عمػػى نفسػػو فقػػاؿ {  كمػػف الثػػاني أفَّ اهلل سػػبحانو قػػد قَّ
ػػػػف ييٍضػػػػًمًؿ المٌػػػػوي فىمىػػػػف تىًجػػػػدى لىػػػػوي  مى ػػػػؿَّ المٌػػػػوي كى ػػػػٍف أىضى تعػػػػالى :  أىتيًريػػػػديكفى أىف تىٍيػػػػديكٍا مى

لًكػػػف ٖٖسىًبيبلنل النسػػػاء :  ػػػةن كىاًحػػػدىةن كى ـٍ أيمَّ عىمىكيػػػ ػػػاء المٌػػػوي لىجى لىػػػٍك شى { كقػػػاؿ تعػػػالى :  كى
يىٍيًدم مىف { كمع ذلؾ فقد نسػب اهلل سػبحانو ّٗيىشىاءل النحؿ :  ييًضؿت مىف يىشىاء كى

ػػػٍف أىٍىػػػًؿ اٍلًكتىػػػاًب لىػػػٍك  دَّت طَّآً فىػػػةه مِّ اإلضػػػبلؿ إلػػػى اإلنسػػػاف ، فقػػػاؿ جػػػؿ كعػػػبل :  كى
ل آؿ عمراف :  كفى ا يىٍشعيري مى ـٍ كى ا ييًضمتكفى ًإاٌل أىنفيسىيي مى ـٍ كى { كقكلو تعالى : ٗٔييًضمتكنىكي

ػػٍيطىاننا مًَّريػػدنا   ًإف يىػػٍدعيكفى ًمػػف ديكنًػػ ف يىػػٍدعيكفى ًإاٌل شى { لَّعىنىػػوي المٌػػوي ًُُٕو ًإاٌل ًإنىاثنػػا كىاً 
ػػػا   كضن قىػػػاؿى التًَّخػػػذىفَّ ًمػػػٍف ًعبىػػػاًدؾى نىًصػػػيبنا مٍَّفري ل النسػػػاء : ُُٖكى ـٍ { ُُٗ{ كىأليًضمَّنَّيي

ٍيرى اٍلحى  ـٍ  ى ؽِّ كىالى تىتًَّبعيكٍا أىٍىكىاء قىٍكـو كقكلو تعالى :  يىا أىٍىؿى اٍلًكتىاًب الى تىٍةميكٍا ًفي ًديًنكي
ػػف سىػػكىاء السَّػػًبيًؿل الما دة :  ػػمتكٍا عى ًثيػػرنا كىضى ػػمتكٍا كى ػػمتكٍا ًمػػف قىٍبػػؿي كىأىضى { كقكلػػو ٕٕقىػػٍد ضى

ػا  مىٍت ًمف قىٍبًمكيـ مِّف اٍلًجفِّ كىاإًلنًس ًفػي النَّػاًر كيمَّمى ـو قىٍد خى ميكٍا ًفي أيمى تعالى :  قىاؿى اٍدخي
مىػػ بَّنىػػا دىخى ـٍ رى ـٍ أليكالىىيػػ ًميعنػػا قىالىػػٍت أيٍخػػرىاىي كيػػكٍا ًفييىػػا جى تَّػػى ًإذىا ادَّارى ػػةه لَّعىنىػػٍت أيٍختىيىػػا حى ٍت أيمَّ

لىػػػػػػًكف الَّ  ػػػػػفى النَّػػػػػاًر قىػػػػػاؿى ًلكيػػػػػؿ  ًضػػػػػٍعؼه كى ػػػػػذىابنا ًضػػػػػٍعفنا مِّ ـٍ عى ػػػػػمتكنىا فىػػػػػآًتًي ىىػػػػػػؤيالء أىضى
ل األعراؼ :  ػا ىىدىلل طػو : { كقكلو تعػالى :  كى ّٖتىٍعمىميكفى مى ػوي كى ػٍكفي قىٍكمى ػؿَّ ًفٍرعى أىضى

ٕٗ                                                          } 
ككػػذلؾ نسػػب اليدايػػة إلػػى اإلنسػػاف فقػػد نسػػبيا إلػػى نبيػػو المصػػطفى فػػي   

ل الشكرل :  نَّؾى لىتىٍيًدم ًإلىى ًصرىاطو متٍستىًقيـو قػـك  { كنسبيا إلىِٓقكلو تعالى  :  كىاً 
بًػػػػػًو  ؽِّ كى ػػػػػةه يىٍيػػػػػديكفى بًػػػػػاٍلحى ػػػػػى أيمَّ ًمػػػػػف قىػػػػػٍكـً ميكسى مػػػػػف عبػػػػػاده فػػػػػي قكلػػػػػو تعػػػػػالى :  كى

ل األعراؼ :  بًػػًو ُٗٓيىٍعػًدليكفى ؽِّ كى ػػةه يىٍيػديكفى بًػػاٍلحى مىٍقنىػػا أيمَّ ًممَّػٍف خى { كقكلػػو تعػػالى :  كى
ل األعراؼ :  ػػػػػػػػػػػػةن يى ُُٖيىٍعػػػػػػػػػػػػًدليكفى ـٍ أىً مَّ عىٍمنىػػػػػػػػػػػػاىي ٍيػػػػػػػػػػػػديكفى { كقكلػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػالى :  كىجى
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ػػػػا ًّٕبأىٍمًرنىال األنبيػػػاء :  ػػػػةن يىٍيػػػديكفى ًبأىٍمًرنىػػػػا لىمَّ ـٍ أىً مَّ عىٍمنىػػػػا ًمػػػٍنيي { كقكلػػػػو تعػػػالى :  كىجى
كال السجدة :  بىري  { ِْصى

فاالسػػتيزاء ، كالكيػػد ، كالحػػرب ، كالمكػػر ، كاإلضػػبلؿ ، كاليدايػػة ، ىػػذه  
ػػبٍت نفسػػيا إلػػى اهلل ك  ف نيسو البشػػر إاٌل أفَّ المنسػػكبة الصػػفات كاألفعػػاؿ كنحكىػػا ، كا 

إلى اهلل ليست كالمنسػكبة إلػى البشػر ، فػاهلل يضػحؾ كيةضػب كيػتكمـ كينػزؿ مػف 
العػػرش إلػػى السػػماء الػػدنيا ، لكػػف لػػيس كمػػا يضػػحؾ البشػػر كيةضػػبكف كيتكممػػكف 

 كينزلكف ، ىذه ىي الحقيقة كال إشكاؿ فييا ألربعة أمكر: 
شػكاؿ بقكلػو تعػالى :  لىػٍيسى األمر األكؿ : أفَّ اهلل سػبحانو فصػؿ ىػذا اإل 

ل الشػكرل :  { فمػيس كمثػؿ اهلل شػيء ال فػي ُُكىًمٍثًمًو شىٍيءه كىىيػكى السَّػًميعي البىًصيري
 ذاتو كال في صفاتو .                                                                                     

ر ال يككف إاٌل بعػد أف يشػاءه اهلل األمر الثاني : أفَّ كؿ شيء يفعمو البش 
، فمشي تيـ مسبكقة بمشي تو ، فخالؽ كؿ شيء كمكجده كمنشػ و ىػك اهلل كحػده ، 
كال يسػتطيع البشػر أف ينشػ كا أك يفعمػكا شػي نا إال شػي نا أنشػأه اهلل قبػؿ ذلػؾ ، كىػذا 

ا تىشىاؤيكفى ًإاٌل أىف يىشىاء المَّ  مى ويل اإلنساف ما تضمنو بكؿ كضكح قكؿ اهلل تعالى :  كى
ل التككير : َّ ػػػاء المَّػػػوي رىبت اٍلعىػػػالىًميفى ػػػاؤيكفى ًإاٌل أىف يىشى ػػػا تىشى مى { كقكلػػػو تعػػػالى :   كى
كفى ًإاٌل أىف يىشىاء المَّويل المدثر ٓٓ{ كقكلو تعالى :  فىمىف شىاء ذىكىرىهي  ِٗ ا يىٍذكيري مى { كى
 :ٓٔ                                                  }                                       

األمػػػػر الثالػػػػث : نسػػػػب اهلل سػػػػبحانو المشػػػػي ة إلػػػػى اإلنسػػػػاف   ألنَّػػػػو ييعػػػػدت  
السبب في إنشا يا ، فقد نسب اهلل سبحانو إلػى فرعػكف أنَّػو أضػؿ قكمػو فػي قكلػو 

ػػػػا ىىدىلل طػػػػو :  مى ػػػػوي كى ػػػػٍكفي قىٍكمى ػػػػؿَّ ًفٍرعى فػػػػي  { ألنَّػػػػو كػػػػاف السػػػػببٕٗتعػػػػالى :  كىأىضى
إضػػبلليـ ، بػػؿ نسػػب إبػػراىيـ عميػػو السػػبلـ إلػػى األصػػناـ أنَّيػػا أضػػمَّت النػػاس مػػع 
ٍذ  أنَّيا أحجار ال تسػمع كال تبصػر كال تعقػؿ كال تضػر كال تنفػع ، قػاؿ تعػالى :  كىاً 

بىنًػيَّ أىف نٍَّعبيػدى األىٍصػنى  ـي رىبِّ اٍجعىٍؿ ىىػذىا اٍلبىمىدى آًمننا كىاٍجنيٍبًني كى ـى  قىاؿى ًإٍبرىاًىي { رىبِّ ّٓا
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ػفى النَّػاًسل إبراىيـ :  { فقػد نسػب إلييػا أنَّيػفَّ أضػممف ّٓ-ًّْإنَّييفَّ أىٍضمىٍمفى كىًثيػرنا مِّ
 كثيرنا مف الناس ، ألنَّيا كانت السبب في إضبلليـ .

األمر الرابع : أفَّ اهلل سبحانو قادر عمى أف يمنع اإلنساف مف أف يفعؿ  
بل منحو كمكَّنو مف فعؿ الخير كمف فعؿ الشر ، أم فعؿ كاف ، إاٌل أنَّو جؿ كع

الختباره أيفعؿ األكؿ أـ يفعؿ الثاني ؟  كليذا مني اهلل اإلنساف المشي ة الختباره 
 ، أيشاء خيرنا كما يرضي اهلل أـ يشاء شرنا كما يةضب اهلل ؟ 

تبػػػػٌيف أٌف األلفػػػػاظ المترادفػػػػة فػػػػي القػػػػرآف الكػػػػريـ تتقػػػػارب فػػػػي معانييػػػػا كال 
كىي ميما اشتٌد ترادفيا بينيػا فػركؽ معنكيػة خاٌصػة ، كىػي المقصػكدة  ، تتطابؽ

فػػي القػػرآف الكػػريـ   فػػبل تضػػميف إذف فػػي كتػػاب اهلل   ألٌف التضػػميف قػػا ـ عمػػى 
 أساس تطابؽ األلفاظ في معانييا ال عمى ترادفيا .

 : ظنَّ وأخوات ا في باب الت مينالمبحث الخامس : 
أخكاتيا تنصب مفعكليف أصػميما مبتػدأ ذىب أىؿ النحك إلى أٌف  ظٌفل ك 

كخبر ، كىذا ىك الشا ع في كتب النحػك ، كالصػحيي أٌف المنصػكب الثػاني الػذم 
ييعػػرىب مفعػػكالن بػػو ثانينػػا ، ىػػك فػػي الحقيقػػة حػػاؿ كلػػيس بمفعػػكؿ ، كىػػذا مػػا بيَّنتيػػو 
ل كأخكاتي ا كأثبتتو باألدلة الدامةة ، في بحث لي بعنكاف : المنصكب الثاني لػ ظفَّ

، إعرابو بيف المفعكلٌيػة كالحالٌيػة ، كىػك أحػد البحػكث التػي تضػمنيا كتػابي : مػف 
 مزاعـ النحاة .

كأ مب أفعاؿ ظفَّ كأخكاتيا كردت في شكاىد قرآنية كثيرة متعدية إلى 
مفعكؿ كاحد ، كالنحاة كالمفسركف بدالن مف أف يتخذكا مف ىذه الشكاىد دليبلن 

أك تعديميا ، راحكا إلثباتيا عف طريؽ التضميف عمى بطبلف القاعدة المذككرة ، 
ر لحٌؿ مشكمة تعدييا  ، كفيما يأتي دراسة األفعاؿ التي ضمنكىا معاني أفعاؿ أيخى
لمفعكؿ كاحد أك لتسكي  تعدييا لمفعكليف الكاردة في القرآف الكريـ ، كحسبما 

 رتبيا ابف عقيؿ 
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كاتيػػا ، كتنقسػػـ قػػاؿ ابػػف عقيػػؿ فػػي شػػرحو أللفيػػة ابػػف مالػػؾ :   ظػػفَّ كأخ
ػػا أفعػػاؿ  إلػػى قسػػميف ، أحػػدىما : أفعػػاؿ القمػػكب ، كالثػػاني : أفعػػاؿ التحكيػػؿ ، فأمَّ
القمكب فتنقسـ إلى قسميف ، أحدىما ما يدؿ عمى اليقيف ، كذكػر المصػنؼ منيػا 
ـٍ ، كالثػػاني منيمػػا : مػػا يػػدؿ عمػػى  خمسػػة : رأل ، كعمػػـ ، ككجػػد ، كدرل ، كتىعىمَّػػ

منيما ثمانية : خاؿ ، كظفَّ ، كحسب ، كزعـ ، كعدَّ الرجحاف ، كذكر المصنؼ 
...ىػػذا مػػا يتعمػػؽ بالقسػػـ األكؿ مػػف أفعػػاؿ ىػػذا البػػاب ، ، كحجػػا ، كجعػػؿ ، كىبٍ 

ػػا أفعػػاؿ التحكيػػؿ ، كىػػي المػػرادة بقكلػػو  يعنػػي قػػكؿ ابػػف  كىػػك أفعػػاؿ القمػػكب ، كأمَّ
ػػا إلػػى مفعػػكليف أصػػميما المبتػػد أ كالخبػػر ، مالػػؾل : كالتػػي كػػػ صيَّرال فتتعػػدل أيضن

ػيَّرتي الطػيف خزفنػا ، كجعػؿ : نحػك قكلػو  ػيَّر : نحػك صى كعٌدىا بعضػيـ سػبعة ، صى
عىٍمنىػػاهي ىىبىػػاء مَّنثيكرنال الفرقػػاف : تعػػالى :   ػػؿو فىجى ًمميػػكا ًمػػٍف عىمى ػػا عى قىػػًدٍمنىا ًإلىػػى مى { ِّكى

ػػػيَّرني ، كتخػػػذ : كقكلػػػو تعػػػالى :  : كقػػػكليـ : كىبنػػػي اهلل فػػػداؾ ، أم : صى ككىىػػػبى
مىٍيػػًو أىٍجرنال الكيػػؼ :  لى  ـى كاتخػػذ : كقكلػػو تعػػالى :  { ٕٕتىًخػػٍذتى عى ػػذى المٌػػوي ًإٍبػػرىاًىي كىاتَّخى

ًميبلنل النساء :  ـٍ يىٍكمى ًػذو يىميػكجي ًفػي ُِٓخى ػيي ٍكنىػا بىٍعضى تىرى { كتػرؾ : كقكلػو تعػالى :  كى
 لُ  { كردَّللٗٗل الكيؼ : بىٍعضو 

ؿ المقتضية مفعكليف ىما قاؿ ابف مالؾ :   أخكات حسب ، ىي األفعا
في األصؿ مبتدأ كخبر ، نحك : ظننتي زيدنا كريمنا ، كخمتو شجاعنا ، كزعمتو 
حميمنا ، كعممتو بخيبلن ، كرأيتو جباننا ، ككجدتو سفيينا ، كصيَّرتو ذليبلن ، كاتخذتو 

   لِ  عدكَّا ، كجعمتو منسي الل
لقاعدة كقرآننا منزَّالن كقكليـ بتعدم ىذه األفعاؿ إلى مفعكليف جعمكه ىك ا

، لذلؾ لمَّا كردت متعدية إلى مفعكؿ كاحد في الكبلـ الفصيي ، لـ يعدِّلكا 
القاعدة في ىذه األفعاؿ ، بؿ ضمنكىا معاني أفعاؿ أخرل ، أم : عمدكا إلى 
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تةيير المعنى مف أجؿ أف ال يعدلكا قاعدة مف صنعيـ ، فابف مالؾ بعد أف ذكر 
:   متى تنصب ىذه األفعاؿ مفعكالن كاحدنا؟ : إف أريد القاعدة المذككرة قاؿ 

بظننتي معنى : اتيمتي ، كبعممتي معنى : عرفتي ، كبرأيتي معنى : أبصرتي أك 
رميتي ، كبكجدتي معنى : أصبتي ، كباتخذتي معنى : اكتسبتي ، كبجعمتي معنى 

ف أريد  بًخٍمتي معنى : عممتي أك ألقيتي أك أكجبتي ، تعدًَّت إلى مفعكؿ كاحد ، كا 
اختمتي أك ظمعتي ، كبزعمتي معنى تكفمتي ، كبكجدتي معنى استةنيتي أك حقدتي 

...كرآه بمعنى أبصرهلل   لُ أك حزنتي
كىي كما تقدـ ، خمسة أفعاؿ : رأل ، كعمـ ، ككجد ، أفعال اليقين : 

 كدرل ، كتعمَّـٍ 
ة المشيكر في كتب النحك أفَّ  رألل تقسـ إلى قسميف بصري: رأى -ٔ

كقمبية ، كاألكلى تتعدل إلى مفعكؿ كاحد ، كالثاني تيعدت مف أخكات ظفَّ تتعدل 
إلى مفعكليف ، كتككف رأيتي بمعنى اعتقدتي ، فتتعدل إلى مفعكؿ كاحد ، تقكؿ 

 لِ  : رأيت رأم مالؾ ، أم : اعتقدت ، كفبلف يرل رأم الخكارج ، أم: يعتقد
ذا كاف مما كفرَّقكا بينيما أفَّ المر يَّ إذا كاف  مما ييرل بالعيف ، فرأل بصرية ، كا 

ال يمكف رؤيتو بالعيف كالمكت ، كالةي ، كالرشد ، كسكء العمؿ ، كالبأس ، 
كالمكركه ، كالشدة ، كالعذاب ، فرأل قمبية ، قاؿ ابف فارس :   الراء كاليمزة 

بصار بعيف أك بصيرةلل كقاؿ ابف سيدة :  لّ  كالياء أصؿ يدؿ عمى نظر كا 
كقاؿ الرا ب :   كالرؤية إدراؾ المر ي   لْ  لرؤية : النظر بالعيف كالقمبلل  ا
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كذلؾ أضرب بحسب قكل النفس ، األكؿ : بالحاسة كما يجرم مجراىا ، كقكلو 
ـى  تعالى :   ًحي فَّ اٍلجى كي نَّيىا عىٍيفى اٍليىًقيًفل التكاثر : ٔلىتىرى كي { كقكلو ٕ-ٔ{ ثيَـّ لىتىرى

يىٍكـى الٍ  دَّةهل الزمر : تعالى :  كى مىى المًَّو كيجيكىيييـ متٍسكى ًة تىرىل الًَّذيفى كىذىبيكٍا عى { ًَٔقيىامى
ـٍ كىرىسيكليوي كقكلو تعالى :  مىكي سىيىرىل الٌموي عىمى { فإنَّو مما أجرم مجرل ْٗل التكبة :  كى

الرؤية بالحاسة   فإفَّ الحاسَّة ال تصٌي عمى اهلل تعالى ، كالثاني : بالكىـ 
لىٍك تىرىل ًإٍذ خييؿ ، نحك : رأيتي أفَّ زيدنا منطمؽ ، كنحك قكلو تعالى :  كالت كى

كٍا اٍلمىآلً كىةيل األنفاؿ :  فَّى الًَّذيفى كىفىري ًإنِّي كالثالث بالتفكر كقكلو تعالى :   {َٓيىتىكى
ٍكفى  مىا { كالرابع بالعقؿ كعمى ذلؾ قكلو تعالى :  ْٖل األنفاؿ : أىرىل مىا الى تىرى

لىقىٍد رىآهي نىٍزلىةن ُُبى اٍلفيؤىادي مىا رىأىلل النجـ : كىذى  ًمؿ قكلو تعالى :   كى { كعمى ذلؾ حي
 لُ {للُّل النجـ : أيٍخرىل

فأنت ترل أف أىػؿ المةػة بيَّنػكا أفَّ الرؤيػة ىػي إدراؾ الشػيء بػالنظر إليػو 
، كأنزلػكا بالعيف ، أك إدراكو بالقمػب كالبصػيرة ، أك بالتخييػؿ كالتفكػر ، أك بالعقػؿ 

إدراؾ الشيء بيذه األمكر بمنزلة رؤيتو بالعيف ، فالرؤية ىي الرؤية سػكاء كانػت 
ػػا المنصػػكب الثػػاني  بػػالعيف أـ بةيرىػػا، كىػػي ال تتعػػدَّل إاٌل إلػػى مفعػػكؿ كاحػػد ، أمَّ
فيك منصكب عمى الحالية ، سكاء جاء بعد رأل البصرية أـ القمبية كمػا قٌسػميما 

اٌل فبل ، فقػد  النحاة ، كالحاؿ يؤتى بيا عندما ييحتاج إلييا كيراد التعبير عنيا ، كا 
كىرىأىل جػػػػػػاءت رأل البصػػػػػػرية بػػػػػػالمفعكؿ مػػػػػػف دكف الحػػػػػػاؿ فػػػػػػي قكلػػػػػػو تعػػػػػػالى :  

ػػػػػكفى النَّػػػػػارى  مىٍيػػػػػًو المٍَّيػػػػػؿي رىأىل { كقكلػػػػػو تعػػػػػالى :  ّٓل الكيؼ : اٍلميٍجًرمي ػػػػػفَّ عى ػػػػػا جى فىمىمَّ
ػػػا رىأىل { كجػػػاءت بػػػالمفعكؿ كالٕٔكىٍككىبنال األنعػػػاـ :  حػػػاؿ فػػػي قكلػػػو تعػػػالى :  فىمىمَّ

ا فىرىأىٍكهي ميٍصفىر ا لَّظىمتػكا  {ٕٕل األنعاـ : اٍلقىمىرى بىاًز نا ٍمنىا ًريحن لىً ٍف أىٍرسى كقكلو تعالى :  كى
ل الركـ :  كفى  { ًُٓمف بىٍعًدًه يىٍكفيري
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ككذلؾ رأل القمبية كما جاءت بالمفعكؿ كالحاؿ في قكلػو تعػالى :  أىفىمىػف 
يِّػ ػػننازي سى ًمػًو فىػرىآهي حى { فقػد جػاءت مػػف دكف الحػاؿ فػي قكلػػو ٖل فاطر : فى لىػوي سيػػكءي عىمى

ػا كينَّػا بًػًو ميٍشػًرًكيفى  تعالى :   كىفىٍرنىػا ًبمى نَّػا ًبالمَّػًو كىٍحػدىهي كى { ْٖفىمىمَّا رىأىٍكا بىٍأسىنىا قىػاليكا آمى
ـٍ لىمَّػا رىأىٍكا بىأٍ  ػانييي ـٍ ًإيمى ـٍ يىؾي يىػنفىعييي ًسػرى فىمى مىػٍت ًفػي ًعبىػاًدًه كىخى سىػنىا سيػنَّتى المَّػًو الَّتًػي قىػٍد خى

ل فةافر :  كفى { قاؿ الرا ب :   البؤس ك البػأس كالبأسػاء : ْٖ-ّٖىينىاًلؾى اٍلكىاًفري
كالمعنػى لِ كفيسِّر البأس في ا ية بأنَّو يعنػي   شػدة العػذابلل لُ الشدة كالمكركهلل

نَّػػٍكفى  لّ  :   فممػػا رأكا شػػدة عػػذابنالل لىقىػػٍد كينػػتيـٍ تىمى ػػا قكلػػو تعػػالى :  كى كمػػف ذلػػؾ أيضن
كفى  { فرأل ىنا  ُّْل آؿ عمراف : اٍلمىٍكتى ًمف قىٍبًؿ أىف تىٍمقىٍكهي فىقىٍد رىأىٍيتيميكهي كىأىنتيـٍ تىنظيري

قمبية تعػدت إلػى مفعػكؿ كاحػد إاٌل أفَّ النحػاة بػدالن مػف أف يتخػذكا مػف ىػذا الشػاىد 
دليبلن عمى أفَّ ظػفَّ كأخكاتيػا ال تتعػدل إاٌل إلػى مفعػكؿ كاحػد  كالذم قبمو كنحكىما

ػػػكهي ، فقػػػد راحػػػكا يتكمفػػػكف فػػػي التأكيػػػؿ ، بػػػأفَّ :   قكلػػػو :   ل الظػػػاىر أفَّ فىقىػػػٍد رىأىٍيتيمي
الرؤيػػػة بصػػػرية فتكتفػػػي بمفعػػػكؿ كاحػػػد ، كجػػػكزكا أف تكػػػكف عمميػػػة فتحتػػػاج إلػػػى 

                      لْ  ، أم : المكتللمفعكؿ ثاف ىك محذكؼ ، أم : فقد عممتمكه حاضرنا 
ٍكٍا ككػػذلؾ قكلػػو تعػػالى :   ف يىػػرى ػػًبيبلن كىاً  ٍشػػًد الى يىتًَّخػػذيكهي سى ػػًبيؿى الرت ٍكٍا سى ف يىػػرى كىاً 

ل األعراؼ :  اًفًميفى ٍنيىا  ى كىانيكٍا عى ـٍ كىذَّبيكٍا ًبآيىاًتنىا كى سىًبيؿى اٍلةىيِّ يىتًَّخذيكهي سىًبيبلن ذىًلؾى ًبأىنَّيي
ف  { إاٌل أفَّ النحاة أكلكه بنفس ما أكلكا الشاىد السابؽ بأفَّ  قكلو تعػالى : ُْٔ كىاً 

ٍكٍال الظػػػاىر أنَّيػػػا بصػػػرية ، كيجػػػكز أف تكػػػكف قمبيػػػة ، كالثػػػاني محػػػذكؼ لفيػػػـ  يىػػػرى
  لٓ  المعنىلل
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قاؿ : كالظاىر ، أم ظاىر ىذا ؟  كالمر ي ممػا ال يمكػف رؤيتػو بػالعيف 
اه ، كمػػػػف الكاضػػػػي جػػػػد ا أفَّ النحػػػػاة جػػػػاؤكا بيػػػػذيف ؟  فػػػػبل ظػػػػاىر عمػػػػى مػػػػا ادعػػػػ

التػػأكيميف مػػف أجػػؿ أف ال يكسػػركا قاعػػدة مػػف صػػنعيـ كاخػػتبلقيـ ، كىػػي أفَّ ظػػفَّ 
 كأخكاتيا تتعدل إلى مفعكليف 

تقػدمت دراسػة ىػذا الفعػؿ فػي كتػابي : ال كجػكه كال نظػا ر مػع  عمم :-ِ
تتعػدل إلػى مفعػكؿ كاحػد  ظفَّ ، كعمـ مف أخكات ظػفَّ تتعػدل إلػى مفعػكليف ، كال

 لُ إاٌل إذا أردت أف تككف بمعنى عرؼ 
أىؿ الكجكه لـ يكف ىميـ بياف ببل ة القرآف بذكر الفرؽ بيف إفَّ  

المترادفات التي جعمكىا كجكىنا ، ككذلؾ النحاة في باب التضميف ، فالنحاة 
ـى معنى عىرىؼ ىؿ سألكا أنفسيـ ، ما أثر ىذا التضميف ًم عمى  عندما ضمنكا عى

الداللة الحقيقية كالمقصكدة في المفظ القرآني؟ فبل أصحاب كتب الكجكه كال 
النحاة كاف ىميـ أف يسألكا أنفسيـ مثؿ ىذه األس مة ، بؿ كاف ىميـ جميعنا 

 اختبلؽ الكجكه ، أك حؿ إشكاالت مختمقة ، كلك كاف عمى حساب الحقيقة . 
داللة أفعاؿ ظفَّ كأخكاتيا  كتبيَّف كما رأيت أفَّ النحاة عمدكا إلى تحريؼ

مف أجؿ أف ال يكسركا قاعدة نحكية ىي مف اختبلقيـ ، كىذا التحريؼ سيشمؿ 
العمـ القرآف الكريـ   لكركد ىذه األفعاؿ فيو في مكاضع كثيرة ، فقد ضمنكا 
قاؿ  لِ معنى المعرفة ، مع أفَّ المعرفة ضد اإلنكار ، كالعمـ نقيض الجيؿ

لعرفاف : إدراؾ الشيء بتفكتر كتدبتر ألثره ، كىك أخص الرا ب :   المعرفة كا
مف العمـ ، كيضادته اإلنكار ، كيقاؿ : فبلف يعرؼ اهللى ، كال يقاؿ : يعمـ اهللى ، 
متعدينا إلى مفعكؿ كاحد   لمَّا كاف معرفة البشر هلل ىي بتدبتر آياتو دكف إدراؾ 

                                                 

كىمػػػع  َُٓ/ْكشػػػرح كافيػػػة ابػػػف الحاجػػػب  ُٕٕل ينظػػػر : المقػػػرب البػػػف عصػػػفكر ص  ُ 
 .َْٓ،  ّٔٓ/ُاليكامع 

 .  ٗٓٔ-ٖٓٔ،  ٔٗٓل ينظر :  مقاييس المةة ص  ِ 



 

 
192 

رؼ كذا   لمَّا كانت المعرفة تستعمؿ ذاتو ، كيقاؿ : اهللي يعمـ كذا ، كال يقاؿ : يع
اءىيـ مَّا عىرىفيكٍا في العمـ القاصر المتكصَّؿ بو بتفكتر ، قاؿ تعالى :   فىمىمَّا جى

كٍا ًبوً  ـٍ { كقاؿ اهلل تعالى :  ٖٗل البقرة : كىفىري ٍفتىييـ ًبًسيمىاىي ـٍ فىمىعىرى ٍينىاكىيي لىٍك نىشىاء ألرى كى
لىتىٍعًرفىنَّييـٍ ًفي لىٍحفً  ل محمد :  كى ـٍ { كقاؿ تعالى :  الًَّذيفى َّاٍلقىٍكًؿ كىالمَّوي يىٍعمىـي أىٍعمىالىكي

ؽَّ كىىيـٍ  ـٍ لىيىٍكتيميكفى اٍلحى ٍنيي فَّ فىًريقان مِّ ـٍ كىاً  ا يىٍعًرفيكفى أىٍبنىاءىي ـي اٍلًكتىابى يىٍعًرفيكنىوي كىمى  آتىٍينىاىي
ل البقرة :  ، كالعمـ : الجيؿ ، قاؿ تعالى  ل كيضاد المعرفة : اإلنكارُْٔيىٍعمىميكفى

ل النحؿ :  كفى ـي اٍلكىاًفري كنىيىا كىأىٍكثىريىي   لُ {للّٖ:   يىٍعًرفيكفى ًنٍعمىتى الٌمًو ثيَـّ يينًكري
كقاؿ الفيركزآبادم :   المعرفة تتعمؽ بذات الشيء ، كالعمـ يتعمؽ 

ألنَّو ينتظر أف بأحكالو...أنَّؾ إذا قمتى : عممتي زيدنا ، لـ تفد المخاطب شي نا ، 
تخبره عمى أمِّ حاؿ عممتو ، فإذا قمتى : كريمنا أك شجاعنا حصمت لو الفا دة ، 
المخاطىب أنَّؾ أثبتو كميَّزتو مف  يره ، كلـ يبؽ  ذا قمتى : عرفت زيدنا ، استفاد ى كا 

  ل  ِ ينتظر شي نا آخرلل 
ـ عمـ الكبلـ في الفرؽ بيف العمـ كالمعرفة : أفَّ المراد بالعم كصفكة

حقا ؽ األشياء كصفاتيا كأحكاليا ، كالمراد بالمعرفة معرفة ذكات األشياء 
ل يككف بمعنى العمـ  كالظاىر منيا ـى ًم ، كالنحاة كما تبيَّف أجمعكا عمى أفَّ  عى

بعينو إذا جاء عمى أصمو متعدينا إلى مفعكليف ، كال يجيء متعدينا إلى مفعكؿ 
ل ل لىقىٍد ذلؾ قاؿ األخفش :   كأمَّا قكلو تعالى :  كاحد إاٌل بتضمينو معنى  عىرىؼى كى

اًسً يفى  دىةن خى ـٍ كيكنيكٍا ًقرى ـٍ ًفي السٍَّبًت فىقيٍمنىا لىيي ًمٍمتيـي الًَّذيفى اٍعتىدىكٍا ًمنكي { ٓٔل البقرة : عى
يقكؿ : كلقد عرفتـ ، كما تقكؿ : لقد عممتي زيدنا كلـ أكف أعممو ، كقاؿ : 

ًريفى ًمف ديكًنيً   ذا ـٍ الى تىٍعمىميكنىييـي الٌموي يىٍعمىميييـٍ كىآخى ل أم : ال تعرفيـ نحف نعرفيـ ، كا 
أردت العمـ ا خر ، فمتى : قد عممتي زيدنا ظريفنا   ألنَّؾ تحدث عف  ظرفو ، 
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فمك قمتي : قد عممتي زيدنا ، لـ يكف كبلمنالل
ا قاؿ الطبرم في  لُ   كلذلؾ أيضن

ًريفى ًمف ديك قكلو تعالى :   ـٍ الى تىٍعمىميكنىييـي الٌموي يىٍعمىميييـٍ كىآخى { َٔل األنفاؿ : ًنًي
ل ِ    فاكتفى لمعمـ بمنصكب كاحد في ىذا المكضع ألنَّو أيريد : ال تعرفكنيـلل

ـى كيؿت كاستنادنا إلى ىذا التضميف أيعًرب مثبلن  مشربيـل في قكلو تعالى :   ًم قىٍد عى
بىييـٍ  للب{ َٔل البقرة : أينىاسو مٍَّشرى أنَّو   مفعكؿ لػ عمـل بمعنى عىرىؼى

  ل ّ  
 ىذا ما أجمع عميو النحاة ، كلي عمى ىذا اإلجماع مبلحظاتي ا تية : 

أفاد قكؿ األخفش أفَّ قكلنا : قد عممتي زيدنا ، يككف مفيدنا إذا جعمنا -ُ
عمـ بمعنى عرىؼ   ألنَّو يككف بمعنى : عرفتي زيدنا   ألفَّ المراد مف المعرفة 

فة ذات زيد ، كقد تـ الكبلـ بمعرفة ىذه الذات ، كال يككف مفيدنا ، إذا أبقينا معر 
عمـ عمى معناىا ، كلـ نضمنيا معنى المعرفة   ألفَّ العمـ ال يعني معرفة 
الذات ، بؿ معرفة ما تتصؼ بو الذات   لذا ال يككف الكبلـ مفيدنا إاٌل بعد ذكر 

ا ظريفنا  ، كما مثَّؿ األخفش ، كليس الصفة ، كقكلنا  مثبلن : قد عممتي زيدن 
األمر كما قاؿ ، فالفرؽ المذككر بيف العمـ كالمعرفة قا ـ عمى كؿ حاؿ ، فقكلنا 
: قد عممتي زيدنا ظريفنا ، أفاد العمـ بصفة معينة مف صفات زيد ، لكف إذا 
أردتي العمـ بكؿ صفاتو كأحكالو السرية كالعمنية ، كلـ أيقيد عممي بصفة معينة 

ف صفاتو ، أطمقتي ىذا العمـ بحذؼ ىذا القيد ، كقمتي : عممتي زيدنا ، بمعنى م
: أنَّني عممتي حقيقتو التي ىك عمييا كما ىي ، لذا صٌي أف تقكؿ : كنتي أعرؼ 
زيدنا  مف قبؿ ، لكني ما كنتي أعممو ، كقد عممتيو ا ف ، كىذا  ىك المعنى 

ًممٍ المراد مف قكلو تعالى  :   لىقىٍد عى ـٍ كى ـٍ ًفي السٍَّبًت فىقيٍمنىا لىيي تيـي الًَّذيفى اٍعتىدىكٍا ًمنكي
اًسً يفى  دىةن خى ل فميس المعنى ، كلقد عرفتـ ، قاؿ الدكتكر فاضؿ السامرا ي كيكنيكٍا ًقرى

                                                 

 .ِٖل معاني القرآف ص  ُ 

 . َْ/َُل جامع البياف  ِ 

 .ّٕٖ/ُل الدر المصكف  ّ 



 

 
194 

:   فميس معناه : عرفتـ ، ألنَّيـ ال يعرفكنيـ ، كبينيـ القركف المتطاكلة ، كلكف 
ـٍ الى كقكلو تعالى  :   لُ اليـللمعناه : أنَّكـ عممتـ أمرىـ كح ًريفى ًمف ديكًنًي كىآخى

ل فا ية ليست بمعنى : ال تعرفكنيـ اهلل يعرفيـ   ألفَّ تىٍعمىميكنىييـي الٌموي يىٍعمىميييـٍ 
المراد في آية األنفاؿ كنحكىا معنى العمـ ال معنى المعرفة ، قاؿ ابف كثير : 

ًريفى كاف يقكؿ في قكلو تعالى :   ركم   أفَّ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كىآخى
ـٍ الى تىٍعمىميكنىييـي الٌموي يىٍعمىميييـٍ  ...كىذا الحديث منكر ال يصي ًمف ديكًنًي ل قاؿ ىـ الجفت

إسناده كال متنو ، كقاؿ مقاتؿ بف حباف كعبد الرحمف بف زيد بف أسمـ ىـ 
ٍكلىكيـ مِّفى كى المنافقكف ، كىذا أشبو األقكاؿ ، كيشيد لو قكلو تعالى :   ًممٍَّف حى

ـٍ  ـٍ نىٍحفي نىٍعمىمييي مىى النِّفىاًؽ الى تىٍعمىمييي ًدينىًة مىرىديكٍا عى ًمٍف أىٍىًؿ اٍلمى األىٍعرىاًب مينىاًفقيكفى كى
ل التكبة :   لِ {للَُُسىنيعىذِّبيييـ مَّرَّتىٍيًف ثيَـّ ييرىدتكفى ًإلىى عىذىابو عىًظيـو

صكد مف العمـ معنى المعرفة ، ألفَّ ال يصٌي إذف ىنا أف يككف المق
الصحابة رضي اهلل عنيـ كانكا يعرفكف المنافقيف ، بؿ كانكا يركنيـ كيجالسكنيـ 
كيتعاممكف معيـ ، لكنيـ ما كانكا يعممكف حقيقتيـ ، أنَّيـ منافقكف ، كأنَّيـ سر ا 

بة ، يكيدكف ليـ كلئلسبلـ ، كىذا ىك المعنى المراد مف آية األنفاؿ كآية التك 
ا لمتفسير كلداللة المفظ  فجٍعؿي العمـ فييما بمعنى المعرفة ييعدت تحريفنا صريحن
القرآني في ىاتيف ا يتيف كنحكىما ، فكيؼ تسنى ألساطيف المةة كالتفسير 

 كاألخفش كالطبرم السقكط  في ىذا المأخذ الكبير ؟  إنَّو القكؿ بالتضميف .
ل متعدية إلى مفعكليف؟   أما سأؿ النحاة أنفسيـ كـ مرة كردت-ِ ـى ًم  عى

إنَّيا لـ ترد عمى ىذا األصؿ كما زعمكا إاٌل في مكضع كاحد ، ىك قكلو تعالى : 
ل الممتحنة :  ًمٍمتيميكىيفَّ ميٍؤًمنىاتو لذلؾ لـ أجد النحاة يستشيدكف في  {َُ فىًإٍف عى

الشا ع في ىذا الباب إاٌل بيذه ا ية ، أمَّا كركدىا متعدية إلى مفعكؿ كاحد فيك 
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ـٍ ًفي السٍَّبًتل البقرة : القرآف الكريـ ،  ًمٍمتيـي الًَّذيفى اٍعتىدىكٍا ًمنكي لىقىٍد عى كقكلو تعاؿ :  كى
ل الما دة : ٓٔ ـٍ الى يىٍعمىميكفى شىٍي نا كىالى يىٍيتىديكفى لىٍك كىافى آبىاؤيىي { كقكلو تعالى :  أىكى
معنى المعرفة؟  أال يعني  فكيؼ تسنىى ليـ أف يضمنكا ما شاع مف العمـ{ َُْ

 ىذا أنَّيـ أشاعكا تحريؼ داللة ىذا المفظ القرآني؟ 
ىناؾ قضية أخطر مما ذيكر ىي أفَّ النحاة كالمفسريف نسبكا إلى -ّ

اهلل جؿ كعبل العمـ القاصر عندما جعمكا العمـ بمعنى المعرفة   ألنَّو كما تقدَّـ 
الشيء بتفكتر كتدبتر ألثره ، كىك قكؿ الرا ب أٌف   المعرفة كالعرفاف : إدراؾ 

أخٌص مف العمـ ، كيضادته اإلنكار ، كيقاؿ : فبلف يعرؼ اهللى ، كال يقاؿ : يعمـ 
اهللى ، متعدينا إلى مفعكؿ كاحد   لمَّا كاف معرفة البشر هلل ىي بتدبتر آياتو دكف 

كانت المعرفة   إدراؾ ذاتو ، كيقاؿ : اهللي يعمـ كذا ، كال يقاؿ : يعرؼ كذا   لمَّا
فكيؼ إذف تسٌنى ألساطيف  لُ تستعمؿ في العمـ القاصر المتكصَّؿ بو بتفكترلل

النحك كالتفسير أف ينسبكا ىذا العمـ القاصر إلى اهلل سبحانو؟  إذ قد شاع في 
القرآف الكريـ إسناد العمـ المتعدم إلى مفعكؿ كاحد إلى اهلل عز كجؿ ، كقكلو 

مىا تىٍفعىمي تعالى :  ٍيرو يىٍعمىٍموي الٌمويل البقرة :  كى { كقكلو تعالى :  كىىيكى ُٕٗكٍا ًمٍف خى
ل األنعاـ  :   يىٍعمىـي مىا تىٍكًسبيكفى ـٍ كى كي يرى ـٍ كىجى ـي ًسرَّكي ًفي األىٍرًض يىٍعمى الٌموي ًفي السَّمىاكىاًت كى

ل البقرة : كقكلو تعالى :   {ّ ـي مىا الى تىٍعمىميكفى  الى قكلو تعالى : ك  {َّقاؿى ًإنِّي أىٍعمى
ل التكبة :  ـٍ ـٍ نىٍحفي نىٍعمىمييي الى تىٍعمىميكنىييـي الٌموي كقكلو تعالى :   {َُُتىٍعمىمييي

ل األنفاؿ :  ـٍ  كنحك ىذا كثير في القرآف الكريـ  {ُٔيىٍعمىمييي
كجد : مف أخكات ظفَّ تتعدل إلى مفعػكليف ، كال تتعػدل إلػى  وجد :-ٖ

أف تككف بمعنى أصاب ، أك صادؼ ، أك بمعنى لقي مفعكؿ كاحد إاٌل إذا أردتى 
ػػا إذا كانػػت بمعنػػى حػػزف أك  ضػػب ، أك حقػػد ، أك  نػػيى ،  ، كتكػػكف فعػػبلن الزمن
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كالذم يعنينا ل ُ كمصدر كجد بمعنى حزفى كىٍجده كمصدر كجد بمعنى حقدى مكجدة 
 مف ىذا البحث الفعؿ المتعدم مف دكف الفعؿ البلـز

لجيـ كالداؿ أصؿ كاحد ، كىك الشيء يمفيػو ، قاؿ ابف فارس :   الكاك كا
ىػذا  لِ  ككجدت الضالة كجداننا ، كحكى بعضيـ : كجػدتى فػي الةضػب كجػداننالل

ما قالو ابف فارس في تعريفة لمكجد ، كلـ يقيػد الشػاىد الػذم ذكػره أف يكػكف فعمػو 
بمعنى : أصاب ، أك صادؼ ، أك لقي ، عمى الر ـ مػف تعديػو لمفعػكؿ كاحػد ، 

الرا ػػػػب :   الكجػػػكد أضػػػػرب : كجػػػكد بإحػػػػدل الحػػػكاس الخمػػػػس ، نحػػػػك : كقػػػاؿ 
كجدت زيدنا ، ككجدتي طعمو ، ككجدتي صكتو ، ككجػدتي خشػكنتو ، ككجػكد بقػكة 
الشػػيكة ، نحػػك : كجػػدتي الشػػبع...كيعبَّر عػػف الػػتمكف بالشػػيء بػػالكجكد ، نحػػك : 

ل التكبػػػة :  ـٍ دتتميكىي ٍيػػػثي كىجى ٍشػػػًرًكيفى حى أم : حيػػػث رأيتمػػػكىـ ، كقكلػػػو  {ٓ فىػػػاٍقتيميكٍا اٍلمي
مىػػٍيًف يىٍقتىًتبلًفل القصػػص : تعػػالى :   ػػدى ًفييىػػا رىجي { أم : تمكَّػػف منيمػػا ككانػػا ُٓفىكىجى

ـٍ تىًجػػػديكٍا مىاء { فمعنػػػاه : فمػػػـ تقػػػدركا ّْل النسػػػاء : يقتتبلف...كقكلػػػو تعػػػالى :  فىمىػػػ
مة كالشكاىد ممػا كالذم نمحظو أفَّ الفعؿ كجد في جميع ىذه األمث لّ عمى الماءلل

 يتعدَّل لمفعكؿ كاحد مف دكف اإلشارة إلى تقييده بمعنى اإلصابة .
كقد كردت  كجدل متعدية لمفعكؿ كاحد في شكاىد كثيرة ، منيا الشكاىد  

ًإنِّػػػي ألًجػػػدي ًريػػػيى ييكسيػػػؼى لىػػػٍكالى أىف تيفىنِّديكًفل يكسػػػؼ : المػػػذككرة ، ككقكلػػػو تعػػػالى :  
ٍليى ْٗ ـٍ المَّػػوي ًمػػف { كقكلػػو تعػػالى :  كى تَّػػى ييٍةنًػػيىيي ػػا حى ٍسػػتىٍعًفًؼ الَّػػًذيفى ال يىًجػػديكفى ًنكىاحن

ًلي ػػػػػا كىال { كقكلػػػػػو تعػػػػػالى :  ّّل النكر : فىٍضػػػػػًموً  اًلػػػػػًديفى ًفييىػػػػػا أىبىػػػػػدنا ال يىًجػػػػػديكفى كى خى
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ل التكبػػة ٓٔنىًصػػيرنال األحزاب :  ـٍ ٍيدىىي : { كقكلػػو تعػػالى :  كىالَّػػًذيفى الى يىًجػػديكفى ًإالَّ جي
ـٍ ٕٗ لَّػػػػٍكٍا ًإلىٍيػػػػًو كىىيػػػػ بلن لَّكى ػػػػدَّخى ػػػػأن أىٍك مىةىػػػػارىاتو أىٍك مي ٍمجى { كقكلػػػػو تعػػػػالى :  لىػػػػٍك يىًجػػػػديكفى مى

ل التكبػػػة :  كفى ػػػا يينًفقيػػػكفى ٕٓيىٍجمىحي مىػػػى الَّػػػًذيفى الى يىًجػػػديكفى مى { كقكلػػػو تعػػػالى :  كىالى عى
ل التكبة :  رىجه مىى الًَّذيفى ُٗحى ـٍ قيٍمػتى الى { كقكلو تعالى :  كىالى عى ا أىتىػٍكؾى ًلػتىٍحًممىيي ًإذىا مى

مىٍيًول التكبػػة :  ـٍ عى ػػا أىٍحًمميكيػػ ـٍ تىًفػػيضي ًمػػفى ِٗأىًجػػدي مى لَّػػكٍا كَّأىٍعييػػنييي { كقكلػػو تعػػالى :  تىكى
ل التكبػػػػة :  ػػػػا يينًفقيكفى ننػػػػا أىالَّ يىًجػػػػديكٍا مى زى ـٍ تىًجػػػػديكٍا ِٗالػػػػدٍَّمًع حى لىػػػػ { كقكلػػػػو تعػػػػالى :  كى

{ كفاعػػػؿ كجػػػد فػػػي ىػػػذه الشػػػكاىد ، كأينمػػػا كردت فػػػي القػػػرآف ِّٖقرة : كىاًتبنػػػال الب
الكريـ ىك اإلنساف ، أمَّا فاعػؿ أصػاب ، أينمػا كردت فػي كتػاب اهلل فيػك حػكادث 

التػػػي تصػػػيب اإلنسػػػاف كممتمكاتػػػو ، أم : الػػػدىر ، أم : أمػػػكر الخيػػػر كالشػػػر ، 
الَّػػػػًذيفى   يكػػػػكف اإلنسػػػػاف فػػػػي أصػػػػاب ىػػػػك المفعػػػػكؿ ال الفاعػػػػؿ ، كقكلػػػػو تعػػػػالى :

ـٍ كىاتَّقىػكٍا أىٍجػره  ػابىييـي اٍلقىػٍرحي ًلمَّػًذيفى أىٍحسىػنيكٍا ًمػٍنيي ػآ أىصى ابيكٍا ًلمٌػًو كىالرَّسيػكًؿ ًمػف بىٍعػًد مى اٍستىجى
ًظػػػيـهل آؿ عمػػػراف :  يىػػػاًة ُِٕعى ػػػا يينًفقيػػػكفى ًفػػػي ًىػػػػًذًه اٍلحى ثىػػػؿي مى {  كقكلػػػو تعػػػالى :  مى

ثىًؿ ًرييو ًفييىا ًصرٌّ  ٍرثى قىٍكـو ظىمىميكٍا أىنفيسىييـٍ  الدتٍنيىا كىمى ابىٍت حى { ُُٕل آؿ عمراف : أىصى
ػةن كىاٍعمىميػكٍا أىفَّ المٌػوى كقكلو تعالى :   آصَّ ـٍ خى كىاتَّقيكٍا ًفٍتنىةن الَّ تيًصػيبىفَّ الَّػًذيفى ظىمىميػكٍا ًمػنكي

ػػػػػًديدي اٍلًعقىاًبل األنفػػػػػاؿ :  ػػػػػف لَّيي ِٓشى ـٍ لىمى فَّ ًمػػػػػنكي بىطِّػػػػػ ىفَّ فىػػػػػًإٍف { كقكلػػػػػو تعػػػػػالى :  كىاً 
ـٍ شىًييدنال النسػػاء :  ـٍ أىكيػػف مَّعىييػػ مىػػيَّ ًإٍذ لىػػ ـى المٌػوي عى ػابىٍتكيـ متًصػػيبىةه قىػػاؿى قىػػٍد أىٍنعىػػ { ِٕأىصى

ػػػٍمدنال البقرة :  ػػػوي صى كى ػػابىوي كىابًػػػؿه فىتىرى مىٍيػػػًو تيػػػرىابه فىأىصى ػػٍفكىافو عى ثىػػػًؿ صى كقكلػػو تعػػػالى :  كىمى
ابى ِْٔ اره ًفيًو نىاره { كقكلو تعالى :  كىأىصى ابىيىا ًإٍعصى عىفىاء فىأىصى يَّةه ضي لىوي ذيرِّ وي اٍلًكبىري كى

ل البقرة :  كفى ـٍ تىتىفىكَّري ـي ا يىاًت لىعىمَّكي قىٍت كىذىًلؾى ييبىيِّفي الٌموي لىكي { كقكلو تعالى ِٔٔفىاٍحتىرى
ػػعيفيكاٍ  ػػا ضى مى ػػًبيًؿ المٌػػًو كى ـٍ ًفػػي سى ػػابىيي ػػا أىصى ػػا كىىىنيػػكٍا ًلمى ػػا اٍسػػتىكىانيكٍا كىالمٌػػوي ييًحػػبت  :  فىمى مى كى

ل آؿ عمػراف :  ػاًبًريفى ػػنىةو فىًمػفى المٌػػًو ُْٔالصَّ سى ػابىؾى ًمػٍف حى ػػا أىصى { كقكلػػو تعػالى :  مَّ
كىفىػػػػػػى ًبالمٌػػػػػػًو  ػػػػػػٍمنىاؾى ًلمنَّػػػػػػاًس رىسيػػػػػػكالن كى ػػػػػػيِّ ىةو فىًمػػػػػػف نٍَّفًسػػػػػػؾى كىأىٍرسى ػػػػػػابىؾى ًمػػػػػػف سى ػػػػػػا أىصى مى كى

ػٍرؼو فىػًإٍف { كقكلو تعٕٗشىًييدنال النساء :  مىػى حى ًمفى النَّاًس مىف يىٍعبيدي المَّػوى عى الى :  كى
ًسػرى الػدتٍنيىا كىاألًخػرىةى  مىػى كىٍجًيػًو خى ػابىٍتوي ًفٍتنىػةه انقىمىػبى عى ٍف أىصى ػأىفَّ بًػًو كىاً  ٍيره اٍطمى ابىوي خى أىصى
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ل الح  :  ٍسرىافي اٍلميًبيفي إلنسػاف ، كلـ يينسىب فاعؿ اإلصابة إلى ال ُُذىًلؾى ىيكى اٍلخي
نَّما نيًسب إلى حكادث الدىر ، أينما كردت في كتاب اهلل ، إاٌل أنَّو قد نيًسب إلى  كا 
اهلل سبحانو   ألنَّو ىك الذم بيده الخير كالشر يصيب بيمػا مػف يشػاء مػف عبػاده 

نىٍحفي نى كخمقو في قكلو تعالى :   ٍسنىيىٍيًف كى كفى ًبنىا ًإاٌل ًإٍحدىل اٍلحي بَّصي تىرىبَّصي قيٍؿ ىىٍؿ تىرى
ػػٍف ًعنًدًهل التكبػػة :  ـي المٌػػوي ًبعىػػذىابو مِّ ـٍ أىف ييًصػػيبىكي { فبػػيف كجػػد كأصػػاب فػػرؽ ًِٓبكيػػ

، فمػػػػف ىػػػػذا الجانػػػػب اسػػػػتعممت  كجػػػػدل خػػػػبلؼ مػػػػا أساسػػػػي مػػػػف حيػػػػث اإلسػػػػناد 
اسػػتعممت لػػو أصػػاب ، كاسػػتعممت  أصػػابل خػػبلؼ مػػا اسػػتعممت لػػو  كجػػدل فػػبل 

ألخػػرل ، كمػػا الػػداعي إلػػى ذلػػؾ كمػػا يكػػكف ىنػػاؾ مجػػاؿ لجعػػؿ إحػػداىما بمعنػػى ا
 المسكغ ، كقد استعمؿ القرآف الكريـ كبل  منيما لداللتيا كفي مكضعيا .

أمَّا معنى لقي كصادؼ ، فقد قاؿ ابف فارس :   لقي...يدؿ عمى تكافي 
كقاؿ الرا ب :   المقاء  لُ شي يف...كالمقاء : المبلقاة ، كتكافي االثنيف متقابميفلل

كقػػػاؿ الحمبػػػي :   المقػػػاء : مصػػػادفة الشػػػيء  لِ  يء ، كمصػػػادفتولل: مقابمػػػة الشػػػ
فمقػػػػي كصػػػػادؼ يػػػػدالف عمػػػػى مشػػػػاركة الفاعػػػػؿ  لّ  لمشػػػػيء ، كمقابمتػػػػو لػػػػو معنػػػػالل

كالمفعػػػكؿ فييمػػػا فػػػي الفعػػػؿ  ، كلػػػيس كػػػذلؾ  كجػػػدل  فػػػبل مجػػػاؿ إذف أف نجعػػػؿ 
 إحداىما بمعنى األخرل .

عدت تحريفنا لداللتيا فجعؿ كجدى بمعنى أصاب ، أك لقي ، أك صادؼ ، ي 
كىذا ىك عيف ما حصؿ في كؿ شاىد قالكا بأفَّ كجدى كردت فيو متعدية لكاحد ، 

 في كؿ تضميف قيؿ بو مف دكف استثناء في كتب المةة . 
فأنت ترل أفَّ النحاة قد ضمنكا  كجدل معنى أصاب ، كلقػي ، كصػادؼ 

أم : أنَّيػػػـ أرادكا  ، كلػػـ تكػػػف الةايػػة األساسػػػية مػػػف ىػػذا التضػػػميف ىػػك المعنػػػى ،
تضػػميف  كجػػدل معنػػى أٌم فعػػؿ كػػاف مػػف األفعػػاؿ القريبػػة مػػف معنػػاه ، عمػػى أف 
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يككف مف األفعاؿ التي تتعػدل إلػى مفعػكؿ كاحػد ، كقػد تبػيف أفَّ األلفػاظ المرادفػة 
لمفػػظ ليسػػت عمػػى درجػػة كاحػػدة مػػف حيػػث ترادفيػػا ، فصػػحيي أنَّيػػا جميعيػػا تتحػػد 

الٌ بٌد مف أف يككف ثمة مرادؼ أقرب إلى معنػاه مػف  بأنَّيا قريبة مف معناه ، لكف
ػػر ، كالنحػػاة لػػـ يكػػف يعنػػييـ تحػػرم ىػػذا الفعػػؿ المػػرادؼ الػػذم ييعػػدت  المرادفػػات األيخى
نَّمػػػا كػػػاف ىميػػػـ أف يكػػػكف ىػػػذا الفعػػػؿ يتعػػػدل إلػػػى  أقػػػرب المعػػػاني إلػػػى  كجػػػدل كا 

النحػػػك مفعػػػكؿ كاحػػػد ، كأكبػػػر دليػػػؿ عمػػػى ذلػػػؾ أنَّػػػو ممػػػا أجمػػػع عميػػػو أىػػػؿ المةػػػة ك 
كالتفسير أفَّ أقرب األفعاؿ إلى  كجدل ىك  ألفىل حتػى قػاؿ ابػف فػارس كمػا تقػدـ 

إاٌل أنَّيـ لػـ يضػٌمنكه  لُ  :   الكاك كالجيـ كالداؿ أصؿ كاحد ، كىك الشيء يمفيولل
معنػػػػى ىػػػػذا الفعػػػػؿ   ألفَّ  ألفػػػػىل عنػػػػدىـ مثػػػػؿ  كجػػػػدل يتعػػػػدل إلػػػػى مفعػػػػكليف ، 

ة تعديػػػػو لمفعػػػػكؿ كاحػػػػد ، ألفَّ  ػػػػايتيـ مػػػػف فتضػػػػمينيـ إٌيػػػػاه ال يحػػػػٌؿ ليػػػػـ مشػػػػكم
التضميف ليس ىك المعنى ، بؿ حؿ مشكمة نحكية ، مع أفَّ ىذه المشػكمة ليسػت 

 حقيقية ، بؿ ال كجكد ليا    ألنَّيا مف صنعيـ كاختبلقيـ  
 كجػدل فػي الحقيقػة جواز جعل )وجد( المتعدية الثنهين متعديهة لواحهد : 

ػػا المن صػػكب الثػػاني فإنَّػػو إذا كردت متعديػػة إليػػو فيػػك تتعػػدل لمنصػػكب كاحػػد ، أمَّ
منصػػكب عمػػى الحػػاؿ ال عمػػى المفعكليػػة ، كىػػذا مػػا أجيػػز فػػي إعرابػػو ، فقػػد جػػاء 

يىػػػاةول البقرة :  مىػػػى حى لىتىًجػػػدىنَّييـ أىٍحػػػرىصى النَّػػػاًس عى { ٔٗفػػػي إعػػػراب قكلػػػو تعػػػالى :  كى
ذا تعػػدَّت   كجػػد ىنػػا متعديػػة لمفعػػكليف ، أكليمػػا الضػػمير ، كالثػػاني أحػػرص ،  كا 

ل فػػي المعنى...كيجػػكز أف تكػػكف متعديػػة لكاحػػد ، كمعناىػػا  ـى الثنػػيف كانػػت كػػػ عم
ذىا فىعىميػػػكٍا كقكلػػػو تعػػػالى :   لِ  لقػػػي كأصػػػاب ، كينتصػػػب أحػػػرص عمػػػى الحػػػاؿلل كىاً 

مىٍييىػػا آبىاءنىػػا ػػٍدنىا عى ػػٍدنىا{   كقكلػػو  ِٖل األعراؼ : فىاًحشىػػةن قىػػاليكٍا كىجى ل يحتمػػؿ أف كىجى
مىٍييىامية...كيحتمؿ أف تككف بمعنى لقينا ، فيككف  تككف العم ل مفعكالن ثانينا عمى عى
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كىذا يعنػي جػكاز جعػؿ كػؿ كجػد تعػدٍت لمفعػكليف لُ  األكؿ ، كحاالن عمى الثانيلل
، أف تككف متعدية لمفعكؿ كاحػد ، بعػد إعػراب المنصػكب الثػاني حػاالن ال مفعػكالن 

 ى ظفَّ كجميع أخكاتيا .ثانينا كىذا ىك الحٌؽ ، كىذا ما ينطبؽ عم
ـٍ نىًجٍد لىوي عىٍزمناكجاء في إعراب قكلو تعالى :   لى {   يجكز ُُٓل طو : كى

ػػػػاأف تكػػػػكف كجػػػػد عمميػػػػة فتتعػػػػدَّل الثنػػػػيف ، كىمػػػػا   ل كأف تكػػػػكف بمعنػػػػى لىػػػػوي عىٍزمن
ل إذ ىك فػي األصػؿ عىٍزمنال حاؿ مف  لىوي ل ك عىٍزمنااإلصابة متعدية لكاحد ، كىك  

 لِ  مٍت عميوللصفة لو قيدِّ 
كالعٌمة التي استند إلييا إلعراب المنصكب الثاني لػ كجدل حاالن ال مفعػكالن 
بو ، كىك ككنو في األصؿ صفة لؤلكؿ مكجػكدة فػي المنصػكب الثػاني لكػؿ فعػؿ 
قالكا بأنَّو مف أخكات ظفَّ كبأنَّو ينصب مفعػكليف أصػميما مبتػدأ كخبػر ، ألفَّ كػؿ 

 أ   لذا كجب إعرابو حاالن عنو ال مفعكالن ثانينا .خبر ىك في األصؿ صفة لممبتد
كردت ألفػػى فػػي القػػرآف الكػػريـ فػػي ثبلثػػة مكاضػػع ، ىػػي : وجههد وألفههى : 

مىٍيًو آبىاءنىا  ا أىٍلفىٍينىا عى ا أىنزىؿى الٌموي قىاليكٍا بىٍؿ نىتًَّبعي مى ذىا ًقيؿى لىييـي اتًَّبعيكا مى قكلو تعالى :  كىاً 
ػػػػافى آبىػػػػاؤيىي  لىػػػػٍك كى ل البقرة : أىكى ػػػػٍي ان كىالى يىٍيتىػػػػديكفى { كقكلػػػػو تعػػػػالى : َُٕـٍ الى يىٍعًقميػػػػكفى شى

ػػيِّدىىىا لىػػدىل اٍلبىابً  ػػوي ًمػػف ديبيػػرو كىأىٍلفىيىػػا سى قىػػدٍَّت قىًميصى { ِٓل يكسػػؼ :  كىاسيػػتىبىقىا اٍلبىػػابى كى
ل الصػػػافات : كقكلػػو تعػػػالى :   الِّيفى ـٍ ضى ـٍ أىٍلفىػػػٍكا آبىػػاءىي فػػػارس : قػػػاؿ ابػػػف  {ًٗٔإنَّييػػػ

لل لّ   ألفيتػػػػو : لقيتػػػػو ككجدتػػػػولل  كقػػػػػاؿ  لْ  كقػػػػاؿ الرا ػػػػب :   ألفيػػػػتي : كجػػػػدتي
فػػألفى : فييػػا  لٓ  الحمبػػي :   يقػػاؿ : ألفيػػتي الشػػيءى : كجدتػػو ، كألفيتػػو : لقيتػػولل

شيء مف داللػة كجػد ، كشػيء مػف داللػة : لقػي كصػادؼ ،  تقػكؿ : بحثػتي عػف 
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زيػد حتػى ألفيتػو كلقيتػو ، فػألفى الشػيءى زيد حتى كجدتو ، كال تقكؿ : بحثتي عػف 
: يعنػي كجػػده ، لكػػف مػػف  يػػر ترقػب كتكقػػع ، أك طمػػب كبحػػث ، كقكلػػو تعػػالى : 

ل كتقكؿ : كجدتي زيدنا صػادقنا ، تقػكؿ ذلػؾ عنػد كجػكدؾ كىأىٍلفىيىا سىيِّدىىىا لىدىل اٍلبىابً  
قػػكؿ : إٌيػػاه أكؿ مػػرة  ، فػػإذا عاشػػرتو كعايشػػتو زمننػػا ، كىػػك بػػاؽ عمػػى صػػدقو ، ت

ـي اتًَّبعيػكا ألفيتي زيدنا صادقنا ، كعمى المعنى األكؿ جاء قكلو تعػالى :   ذىا ًقيػؿى لىييػ كىاً 
ـٍ ًإلىػى  لىػٍك كىػافى الشَّػٍيطىافي يىػٍدعيكىي مىٍيًو آبىاءنىػا أىكى ٍدنىا عى ا أىنزىؿى المَّوي قىاليكا بىٍؿ نىتًَّبعي مىا كىجى مى

ذىا ًقيػؿى { كعمػى الُِعىذىاًب السَّػًعيًرل لقماف :  معنػى الثػاني جػاء قكلػو تعػالى :  كىاً 
ـٍ الى  لىػػٍك كىػػافى آبىػػاؤيىي مىٍيػػًو آبىاءنىػػا أىكى ػػا أىٍلفىٍينىػػا عى ػػا أىنػػزىؿى المٌػػوي قىػػاليكٍا بىػػٍؿ نىتَّبًػػعي مى ـي اتًَّبعيػػكا مى لىييػػ
ل فقػػد سػػكَّ كا اتبػػاع آبػػا يـ فػػي المعنػػى الثػػاني بطػػكؿ مػػ ػػٍي ان كىالى يىٍيتىػػديكفى ا يىٍعًقميػػكفى شى

أٍلفىػػػكا كأىًلفيػػػكا عميػػػو آبػػػاءىـ ، كسػػػكَّ كا اتبػػػاعيـ فػػػي المعنػػػى األكؿ بقػػػكليـ :  قىػػػاليكٍا 
ل الما دة  ـٍ الى يىٍعمىميكفى شىٍي نا كىالى يىٍيتىديكفى لىٍك كىافى آبىاؤيىي مىٍيًو آبىاءنىا أىكى ٍدنىا عى ٍسبينىا مىا كىجى حى

 :َُْ } 
ألفػى فػي ول واحهد : جواز جعهل ألفهى المتعديهة لمفعهولين متعديهة لمفعه

الحقيقة تتعدل لكاحد ، أمَّا الثاني فيك منصكب عمى الحػاؿ ، كالػدليؿ عمػى ذلػؾ 
أنَّيـ أجازكا في إعراب ألفى المتعدية الثنػيف أف تكػكف متعديػة لكاحػد بعػد إعػراب 

 قىػاليكٍا بىػٍؿ المنصكب الثاني حاالن ال مفعكالن ثانينػا ، جػاء فػي إعػراب قكلػو تعػالى : 
مىٍيًو آبىاءنىال البقرة :  نىتًَّبعي  ا أىٍلفىٍينىا عى   كألفينػا : كجػدنا المتعديػة إلػى مفعػكؿ  {َُٕمى

كاحػػد ، كقػػػد تكػػكف متعديػػػة إلػػى مفعػػػكليف مثػػؿ : كجػػػدتي ، كىػػي ىػػػا ىنػػا تحتمػػػؿ 
مىٍيوً  كى  آبىاءنىالاألمريف ، كالمفعكؿ   كقاؿ الحمبي  لُ  ل إمَّا حاؿ أك مفعكؿ ثافلل عى
ل الصػػافات :  :   قكلػػو تعػػالى :  الِّيفى ـٍ ضى ـٍ أىٍلفىػػٍكا آبىػػاءىي أم : كجػػدكىـ ،  {ًٗٔإنَّييػػ

ل حاؿ ، كقيؿ معناىا الظف ، فيك مفعكؿ ثافللك   الِّيفى  لِ  ضى
 لـ ترد درل في القرآف الكريـ متعدية لمنصكبيف ظاىريفدرى : -ٗ
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  لـ يرد ىذا الفعؿ في القرآف الكريـتَعمَّْم : -٘
كما تقدـ ثمانية أفعاؿ : خاؿ ، كظفَّ ، كحسب كىي أفعال الرجحان : 

 ، كزعـ ، كعدَّ ، كحجا ، كجعؿ ، كىبٍ 
 لـ ترد في القرآف الكريـ  :خال -ٔ
تقدمت دراسة ىذا الفعؿ في كتابي : ال كجكه كال نظا ر برقـ  ظنَّ :-ٕ

كاف التضميف ىك الطريقة التي اتبعيا أصحاب كتب الكجكه الختبلؽ  ُْٖ
ف لـ يصرحكا بيا ، كما صرَّح بيا النحاة ، بيد أفَّ النحاة في باب  الكجكه ، كا 

التضميف لـ تكف  ايتيـ تعدد األكجو   ليضمنكا الظف عدة مرادفات ، كما فعؿ 
أىؿ الكجكه   ألفَّ التضميف عند النحاة استعًمؿ لحؿ إشكاؿ لةكم كاإلشكاؿ 

و يتعدل الحاصؿ في الفعؿ ظفَّ المتعدم إلى مفعكؿ كاحد ، كعندىـ أنَّ 
لمفعكليف ، فحمكا ىذا اإلشكاؿ بجعؿ ظفَّ بمعنى فعؿ آخر ، مف األفعاؿ التي 
ف خالؼ  تتعدل في األصؿ إلى مفعكؿ كاحد ، قريب مف معناه ، أك مما أفاد كا 
المراد ، كالفعؿ اتيـ ، ىذا ىك التضميف كما أدراؾ ما التضميف؟  ، فقد اتتًخذ 

مف قضايا المةة ، فيـ بدالن مف أف يحٌمكا كسيمة لحؿ ما أشكؿ عمى المةكييف 
إشكاالتيا بالدراسة كالتحقيؽ ، حمَّكىا بالتضميف   ألنَّو أيسر مناالن ، كال يكمفيـ 
جيد فكر كعناء بحث ، إنَّو مطٌية العجزة مف أىؿ المةة كالنحك كالتفسير، فقد 

عمى معناىا  تقدـ قكؿ ابف مالؾ بأفَّ ظفَّ تتعدل إلى مفعكليف ، ما دامت باقية
، كال تتعدَّل إلى مفعكؿ كاحد إاٌل إذا أردت أف تككف بمعنى اتَّيـ كىذا ما أجمع 

   لُ عميو النحاة

                                                 

كالةػػػػرة  ْْٔكالمقتصػػػػد لمجرجػػػػاني ص  َِٕل ينظػػػػر : الفكا ػػػػد كالقكاعػػػػد لمثمػػػػانيني ص  ُ 
كاإلرشػػاد إلػػى عمػػـ اإلعػػراب  ُٕٕكالمقػػرب البػػف عصػػفكر ص  ِْٕ/ُالمخفيػػة البػػف معػػط 

 ٕٔص 
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كقاؿ ابف عقيؿ :   إذا كانت عمـ بمعنى عرؼ تعدٍَّت إلى مفعكؿ كاحد 
كيـ مِّف ، كقكلؾ : عممتي زيدنا ، أم : عرفتو كمنو قكلو تعالى :   كىالٌموي أىٍخرىجى

ـٍ الى تىٍعمىميكفى شىٍي نال النحؿ :  بيطيكفً   { ككذلؾ إذا كانت ظفَّ بمعنى اتَّيـى ٖٕأيمَّيىاًتكي
مىى ، تعدٍَّت إلى مفعكؿ كاحد ، كقكلؾ : ظننتي زيدنا ، كمنو قكلو :   مىا ىيكى عى كى

ل التككير :   لُ { أم : بمتيـللِْاٍلةىٍيًب ًبظىًنيفو
يـ فينصب مفعكالن كاحدنا ، كقاؿ الرضي :   كقد يجيء ظفَّ بمعنى اتَّ 

ا مكضع الظف السيِّئ ، تقكؿ : ظننتي زيدنا ،  كمعنى االتَّياـ أٌف تجعؿ شخصن
كقاؿ ابف يعيش :   فيي لذلؾ لِ أم : ظننتي بو أنَّو فعؿ سيِّ نا ، ككذا اتيمتولل
لتكتفي بمفعكؿ كاحد...كمنو قكلو تعالى :   مىى اٍلةىٍيًب ًبظىًنيفو مىا ىيكى عى : أم  كى

بمتَّيـ كظنيف ىنا بمعنى مظنكف ، كفيو ضمير مرفكع ، كاف مفعكالن فأقيـ مقاـ 
 لّ  الفاعؿلل

ٍعؿي ظفَّ بمعنى اتَّيـ إذا تعٌدل إلى مفعكؿ كاحد مبنيٌّ في البدء عمى  كجى
أساس خاطئ   ألفَّ أفعاؿ ظفَّ كأخكاتيا ال تتعدل إلى مفعكليف ، بؿ إلى 

في الحقيقة حاؿ   كألفَّ الظٌف بخبلؼ التيمة ال  مفعكؿ كاحد ، أمَّا الثاني فيك
يعني الظٌف بذات الشيء ، بؿ بصفاتو كأحكالو فقد الزمو الحاؿ ، ككما تقدَّـ فقد 
استشيد أىؿ الكجكه في مجيء ظف بمعنى اتَّيـ بالشاىد الذم استشيد بو النحاة 

                                                 

 .َْْ/ُل شرح ابف عقيؿ  ُ 

 . ُُٓ/ْل شرح كافية ابف الحاجب  ِ 

 .ِّّ/ْل شرح المفصؿ  ّ 
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ل كبقكلكىك قكلو تعالى :   مىى اٍلةىٍيًب ًبظىًنيفو مىا ىيكى عى تىظينتكفى ًبالمًَّو كى و تعالى :  كى
ظىنىنتيـٍ ظىفَّ السٍَّكءً كقكلو تعالى :   {َُالظتنيكنىال األحزاب :   لُ {ُِل الفتي : كى

ظىنىنتيـٍ ظىفَّ السٍَّكءً كالحقيقة أفَّ الظف في قكلو تعالى :    ل لـ يتعدَّ إلى كى
  مؽ كليس مفعكالن بو ظىفَّ السٍَّكًءل مفعكؿ مطمفعكؿ كاحد أك مفعكليف   ألفَّ  

فبل مسكغ لجعمو بمعنى التيمة مف جية اإلعراب ، ككذلؾ مف جية المعنى   
ألنَّو جاز أف يقاؿ في الكبلـ : كظننتـ ظفَّ الخير ، كالتيمة تككف في أمكر 

تىظينتكفى ًبالمًَّو السكء كالشر ، ال في أمكر الخير ، ككذلؾ قكلو تعالى :   كى
 الظتنيكنىالالظف فيو إلى مفعكؿ كاحد ، أك إلى مفعكليف   ألفَّ   ل لـ يتعدَّ الظتنيكنىا

مفعكؿ مطمؽ كليس مفعكالن بو ، فبل مسكغ إذف لجعمو بمعنى التيمة مف جية 
تىظينتكفى ًبالمًَّو اإلعراب ، ككذلؾ مف جية المعنى    فقد جاء في التفسير :    كى

فَّ المنافقكف أفَّ محمدنا كأصحابو الظتنيكنىال قاؿ الحسف : اختمفت ظنكنيـ ، فظ
رلل مكف ، كظفَّ المؤمنكف أنَّو يينصى كالمعنى : ىذا ما اعتقده المنافقكف لِ ييستأصى

، كىذا ما اعتقده المؤمنكف . كىذا مما يدٌؿ عمى أفَّ الظف ال عبلقة لو بمعنى 
 التيمة ، كال الشؾ ، كال اليقيف ، بؿ ىك معنى  محايد 

ٍيرى اٍلحىؽِّ لى :  كقد كرد قكلو تعا  ظىفَّ اٍلجاًىًميًَّةل آؿ  يىظينتكفى ًبالٌمًو  ى
ؽِّ { قاؿ الزمخشرم    ُْٓعمراف :  ل في حكـ المصدر ، كمعناه :  ىٍيرى اٍلحى

يظنكف باهلل  ير الظف الحؽ الذم يجب أف ييظفَّ بو ك ظىفَّ اٍلجاًىًميًَّةل بدؿ منو 
ؽِّل تأكيد ، كيجكز أف يككف المعنى : يظنكف باهلل ظ ف الجاىمية ك  ىيرى اٍلحى

للل كىذا يعني أفَّ الزمخشرم لـ يجعؿ ظف ىنا متعدية إلى  لّ لػ يىظينتكفى
                                                 

كباسػػػـ الكجػػػكه كالنظػػػا ر ص  ِّٖل ينظػػػر : األشػػػباه كالنظػػػا ر لمقاتػػػؿ بػػػف سػػػميماف ص  ُ 
كنزىػة  ِّّص كالكجكه كالنظا ر لمػدامةاني  ِّّ-ِِّكالكجكه كالنظا ر ليركف ص  ُٖٓ

 . ُٔٗاألعيف ص 

 .  ُّٗ/ٔل زاد المسير  ِ 

 .  َِْ-ُْٗ/ُل الكشاؼ  ّ 
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  مفعكليف بؿ تككف الباء ظرفية لمظف كقكلؾ : ظننتي بزيد ، أم : جعمتو مكاف 
كقاؿ العكبرم :    ير الحؽ : المفعكؿ األكؿ ، أم : أمرنا  ير  لُ  ظنيلل

ل لو يىظينتكفى فعمى ىذا اإلعراب يككف     لِ الثانيلل المًَّولبً الحؽ ، ك 
كالحقيقة أفَّ الظف ال يعني التيمة في كبل اإلعرابيف لكركد قكلو لّ مفعكالفلل
ٍيرناتعالى  ـٍ خى { ُِل النكر : :  لىٍكال ًإٍذ سىًمٍعتيميكهي ظىفَّ اٍلميٍؤًمنيكفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي ًبأىنفيًسًي

عمنا الظف متعدينا إلى مفعكؿ كاحد في آؿ عمراف ، فيك كذلؾ متعد ألنَّو إذا ج
إلى مفعكؿ كاحد في آية النكر ، أم :  كما جاز أف نقكؿ : ظننتي بزيد سكءنا ، 
ذا جعمنا الظف متعدينا إلى مفعكؿ كاحد ،  جاز أف نقكؿ :  ظننتي بزيد خيرنا ، كا 

 د في المثاؿ الثاني . في المثاؿ األكؿ ، فيك كذلؾ متعد  إلى مفعكؿ كاح
ل ككذلؾ    مىى اٍلةىٍيًب ًبظىًنيفو مىا ىيكى عى عميـ الظف في قكلو تعالى :  كى جي

بمعنى التيمة ، كىذا الكجو في ىذا الشاىد كما أجمع عميو أىؿ الكجكه ، أجمع 
 عميو أىؿ المةة كالتفسير كالقراءات .

ل بالضاد   ًنيفو ، كالضف البخؿ قرأ نافع كعاصـ كابف عامر كحمزة  ًبضى
كالمعنى : ليس ببخيؿ عميكـ بعمـ ما  اب عنكـ مما ينفعكـ ، أم : ال يكتمو 
كما يكتـ الكاىف ليأخذ األجر عميو ،  كقرأ ابف كثير كأبك عمرك كالكسا ي 

تَّيىـ عمى ما يخبر بو عف اهلل ل بالظاء ، كالمعنى : ما ىك بمى  ًبظىًنيفو
  لْ 

                                                 

 . ْْٖ-ْْٕ/ّل الدر المصكف  ُ 

 .َِْ/ُل التبياف في إعراب القرآف  ِ 

 . ْْٕ/ّل الدر المصكف  ّ 

، كجػػػػامع  َّٔ، كمعػػػاني القػػػػرآف لؤلخفػػػش ص  ُُّ/ّل ينظػػػر: معػػػػاني القػػػرآف لمفػػػػراء  ْ 
عرابػو لمزجػاج  َُّ-َُِ/َّالبياف  لمطبرم  ، كاألضػداد ألبػي  ِِٕ/ٓ، كمعاني القػرآف كا 

، كالحجػػػػػة فػػػػػي عمػػػػػؿ  ُّٓ، كمعػػػػػاني القػػػػػراءات لؤلزىػػػػرم ص  ُِ-َِبكػػػػر األنبػػػػػارم ص 
، كزاد  ّْٔ/ِ، كالكشػػؼ عػػف كجػػكه القػػراءات لمقيسػػي  ِّٓ/ْالقػػراءات ألبػػي عمػػي النحػػكم 

 .  ُِِ/ٖالمسير البف الجكزم 
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مىا كعمى الر ـ مف ىذا اإلجماع فا  لمراد مف الظف في قكلو تعالى :  كى
ل الظف بعينو ، فػ  ظنيف...أصمو مظنكف كصيًرؼ عف  مىى اٍلةىٍيًب ًبظىًنيفو ىيكى عى

أم : أفَّ الظنيف عمى كزف  لُ  مفعكؿ إلى فعيؿ ، كما قالكا : مطبكخ كطبيخلل
تيظىفت  فعيؿ بمعنى اسـ المفعكؿ ، كإلفادتو معنى التيمة  قالكا :   الظنيف : الذم

كالتيمة : نا ب فاعؿ لمفعؿ تيظىفي المبني لممجيكؿ ، كقالكا :  لِ بو التيمةيلل
  الظنيف : القميؿ الخير ، كقيؿ : ىك الذم تسألو كتىظيفت بو المنعىلل
  كالظنيف لّ 

لل أم : يمكف أف نجعؿ  لْ  : الذم تسألو كتىظيفت بو المنع   فيككف كما ظننتى
ل في ا ي ة بمعنى التيمة عمى تقدير : الذم تيظىفت بو التيمةي ، أك عمى  ًبظىًنيفو

تقدير : الذم تىظيفت بو التيمةى ، فتككف التيمة نا ب فاعؿ عمى التقدير األكؿ ، 
 أك مفعكالن بو عمى التقدير الثاني .

إذا جاز أف نسميى الظنيف باسـ معنى نا ب فاعمو ، أك مفعكلو ، 
كىو بقدر تعدد معاني االسـ المسند إليو ، فجاز ألصبي باإلمكاف أف نعدد كج

مثبلن أف نجعؿ الظنيف في ا ية بمعنى الساحر ، عمى تقدير : الذم ييظىفت بو 
السحري ، كالمعنى : كما أنت عمى الةيب بساحر ، كبمعنى البخيؿ عمى تقدير 
ى :  الذم ييظىفت بو البخؿي ، كالمعنى : كما أنت عمى الةيب ببخيؿ ، كبمعن

الكاذب عمى تقدير : الذم ييظىفت بو الكذبي ، كالمعنى : كما أنت عمى الةيب 
بكاذب ، كبمعنى الضعيؼ عمى  تقدير : الذم ييظىفت بو الضعؼي ، كالمعنى  : 
كما أنت عمى الةيب بضعيؼ ، ككذلؾ  جاز أف نجعؿ الظنيف بمعنى الميتَّيىـ 

أنت عمى  الةيب بميتَّيىـ ، جازت ىذه عمى تقدير : الذم ييظىفت بو التيمةي ، كما 
                                                 

 .  ُِ-َِبكر األنبارم ص ل األضداد ألبي  ُ 

 . ُٕٗ/ٗل لساف العرب  ِ 

 . ُٖٗ/ٗل لساف العرب  ّ 

 . ُٕٖ/ّٓل تاج العركس  ْ 



 

 
217 

المعاني جميعيا ، إاٌل أفَّ أي ا منيا ليس ىك معنى الظف في الظنيف ، بؿ ىك 
معنى نا ب فاعمو ، أم : ىك معنى الشيء الذم ييظىفت بكجكده في رسكؿ اهلل 
مىى اٍلةىٍيًب  مىا ىيكى عى صمى اهلل عميو كسمـ   لذا فالظنيف في قكلو تعالى :  كى
ل أيريد بو الظف بعينو ، كىك كذلؾ في كؿ مكاضع كركده في القرآف الكريـ  ًبظىًنيفو

 ، فيك ليس مف األضداد ، كال مف األلفاظ المشتركة . 
فجعؿ ظفَّ بمعنى اتيـ يعدت تحريفنا لداللتيا في كؿ شاىد قالكا بأفَّ ظفَّ  

يؿ بو مف ، كىذا ىك عيف ما حصؿ في كؿ تضميف ق كردت فيو متعدية لكاحد
 .  دكف استثناء في كتب المةة ،

حًسب عند النحاة مف أخكات ظٌف تنصب مفعكليف تدؿ حسَب : -ٖ
 عمى الرجحاف ، كقد تجيء بمعنى عمـ كقكؿ الشاعر لبيد :

ا إذا ما أصبي المرء ثاقبلن            لُ حسبتي التقى كالجكد خير تجارة    رباحن
باء أصكؿ أربعة ، فاألكؿ : العدت ، تقكؿ : قاؿ ابف فارس :   الحاء كالسيف كال

ٍسبنا كحيسباننا  بضـ الحاءل قاؿ تعالى :  الشٍَّمسي كىاٍلقىمىري  سىٍبتي الشيءى...حى حى
ل الرحمف :  ٍسبىافو { كمف قياس الباب الًحسباف  بكسر الحاءل : الظفت كذلؾ ًٓبحي

ًسبتي  و كذا ، فكأنَّو قاؿ : ىك في الذم أنَّو فيرِّؽ بينو كبيف العدِّ   ألنَّو إذا قاؿ : حى
فقد جعؿ ابف فارس  حسىبل بفتي السيف بمعنى  لِ  أعٌده مف األمكر الكا نةلل

العدِّ ، كبكسر السيف بمعنى الظفِّ ، كصرَّح بأنَّو ال فرؽ بينيما في المعنى ، 
ًسبتيو كأفَّ كمييما بمعنى العٌد ، كىذا ظاىر مف قكلو األخير :   ألنَّو إذا قاؿ : حى 

كذا ، فكأنَّو قاؿ : ىك في الذم أعٌده مف األمكر الكا نةلل كقاؿ الرا ب : 
سباننا  بضـ الحاء ، يعني العٌدل قاؿ تعالى :  ًلتىٍعمىميكٍا عىدىدى  ...حسابنا كحي سىبى   حى

ل يكنس :  ًسبى النَّاسي أىف ييٍترىكيكا أىف يىقي ٓالسًِّنيفى كىاٍلًحسىابى كليكا {...قاؿ تعالى :  أىحى
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ـٍ ال ييٍفتىنيكفى   نَّا كىىي دىقيكا ِآمى ـٍ فىمىيىٍعمىمىفَّ المَّوي الًَّذيفى صى لىقىٍد فىتىنَّا الًَّذيفى ًمف قىٍبًمًي { كى
لىيىٍعمىمىفَّ اٍلكىاًذًبيفى   ًسبى الًَّذيفى يىٍعمىميكفى السَّيِّ ىاًت أىف يىٍسًبقيكنىا سىاء مىا ّكى ـٍ حى { أى
ل العنكبكت  اًفبلن عىمَّا يىٍعمىؿي ْ-ُ: يىٍحكيميكفى { كقاؿ تعالى :  كىالى تىٍحسىبىفَّ الٌموى  ى
ل إبراىيـ :  لىمَّا يىٍأًتكيـ ِْالظَّاًلميكفى نَّةى كى ميكٍا اٍلجى ًسٍبتيـٍ أىف تىٍدخي ـٍ حى { كقاؿ تعالى :  أى

مىٍكٍا ًمف قىٍبًمكيـل البقرة :   بكسر { فكؿ ذلؾ مصدره الًحٍسباف ُِْمَّثىؿي الًَّذيفى خى
الحاء ، بمعنى الظفل كالًحسباف : أف يحكـ ألحد النقيضيف مف  ير أف يخطر 
ا خر ببالو ، فيىٍحًسبيو كيعقد عميو األيصبع ، كيككف بعرض أف يعتريو فيو شؾ 
، كيقارب ذلؾ الظف ، لكف الظٌف أف ييخطر النقيضيف ببالو ، فييةىمِّب أحدىما 

 لُ  عمى ا خرلل
السامرا ي :   كيبدك أفَّ بيف حًسب كظفَّ فرقنا ، كقاؿ الدكتكر فاضؿ 

فإفَّ حًسب القمبي منقكؿ مف حسب الحسي الذم منو الحساب ، كمنو حسىب 
الدراىـ ، أم : عدَّىا ، فإفَّ حسب في قكلؾ حًسبتي محمدنا ، فيو معنى 
الحساب ، أم : حسب ذلؾ كانتيى إلى ما انتيى إليو ، كليس ىذا الفعؿ 

تمامنا ، فيناؾ فرؽ بيف قكلؾ : تحسبيـ جميعنا ، كتظنيـ جميعنا ،  مطابقنا لمظف
فإفَّ قكلؾ : تحسبيـ جميعنا إنَّما يككف بعد مراقبة أحكاليـ ، فكأنَّؾ أجريت عممية 
حساب ، فأدل حسابؾ إلى ذلؾ بخبلؼ قكلؾ : أظٌنيـ ، فالحسباف قا ـ عمى 

ىف كيبلبسو ألدنى الحساب كالنظر العقمي ، بخبلؼ الظف الذم يدخؿ الذ
 لِ  سببلل

نخمص مف كؿ ما سبؽ ذكره أفَّ  حسبل كما استعممت لحساب األمكر 
الحسية استعممت لحساب األمكر القمبية ، كلـ تستعمؿ حسبى في القرآف الكريـ 
لمرجحاف أك لمشؾ أك لميقيف   ألنَّيا كردت فيو كىي مسندة إلى الةا ب أك 
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مير المتكمـ لمعرفة داللتيا عنده ، كالذم المخاطىب ، كلـ ترد مسندة إلى ض
الحظتو أفَّ حسبى استعممت في كؿ شكاىدىا الكاردة في كتاب اهلل ، فيما كاف 

ةنل النمؿ :  ًسبىٍتوي ليجَّ { لذلؾ ْْمخالفنا لمحقيقة كالكاقع كقكلو تعالى :  فىمىمَّا رىأىٍتوي حى
ًسبى النَّاسي أىف  كثر كركدىا في سياؽ االستفياـ اإلنكارم ، كقكلو تعالى :  أىحى

ل العنكبكت :  ـٍ ال ييٍفتىنيكفى نَّا كىىي ًسٍبتيـٍ ِييٍترىكيكا أىف يىقيكليكا آمى ـٍ حى {  كقكلو تعالى :  أى
مىٍكٍا ًمف قىٍبًمكيـل البقرة :  لىمَّا يىٍأًتكيـ مَّثىؿي الًَّذيفى خى نَّةى كى ميكٍا اٍلجى { كقكلو ُِّأىف تىٍدخي

ًسٍبتي  ل المؤمنكف : تعالى :  أىفىحى عيكفى ـٍ ًإلىٍينىا ال تيٍرجى ـٍ عىبىثنا كىأىنَّكي مىٍقنىاكي { ُُٓـٍ أىنَّمىا خى
ًسٍبتى أىفَّ  ـٍ حى حتى قكلو تعالى المكجو إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ :  أى

بنال الكيؼ :  ًقيـً كىانيكا ًمٍف آيىاًتنىا عىجى ابى اٍلكىٍيًؼ كىالرَّ ف  : {   قاؿ المفسرك ٗأىٍصحى
معنى الكبلـ : أحسبتى  يا محمدل أنَّيـ كانكا أعجب آياتنا ؟  قد كاف في آياتنا 
ما ىك أعجب منيـ ، فإفَّ خمؽ السمكات كاألرض كما بينيما أعجب مف 
قصتيـ ، كقاؿ ابف عباس : الذم آتيتؾ مف الكتاب كالسنة كالعمـ أفضؿ مف 

ب الكيؼ كالمكح الذم أم :   ال تظف يا محمد أفَّ قصة أصحا لُ شأنيـلل
كيًتبٍت فيو أسماؤىـ مف آياتنا عجيبة ك ريبة ، فإفَّ خمؽ السمكات كاألرض كما 

 لِ فييما أعجب مف ذلؾلل
كلـ يضمف النحاة  حسبل معنى فعؿ آخر ، ألنَّيا كردت في القرآف 

اًفبلن   عىمَّا الكريـ متعدية إلى اسميف ظاىريف ، كقكلو تعالى :  كىالى تىٍحسىبىفَّ الٌموى  ى
ل إبراىيـ :  { كلـ ترد متعدية إلى منصكب كاحد   ألفَّ الةاية ِْيىٍعمىؿي الظَّاًلميكفى

 األساسية مف التضميف عند النحاة ، ىك أف يحٌمكا بو مشكمة ىذا التعدم .                                            
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 تتعػدل إلػى زعـ : مف أخكات ظػفَّ تتعػدل إلػى مفعػكليف ، كالزعَم : -ٗ
ككرد الػزعـ فػي القػرآف الكػريـ  لُ مفعكؿ كاحد إاٌل إذا أردت أف تككف بمعنى تكفَّػؿ

ػًذؼ معمكلػو فػي ثمانيػة مكاضػع ، كمتعػدِّينا  في سبعة عشر مكضػعنا ، كرد كقػد حي
إلػػػػى المصػػػػدر المػػػػؤكؿ فػػػػي خمسػػػػة مكاضػػػػع ، كمتعػػػػدينا إلػػػػى مفعكلػػػػو بالبػػػػاء فػػػػي 

، كلػػػػـ يػػػػرد متعػػػػدينا إلػػػػى اسػػػػميف  مكضػػػػعيف ، كبصػػػػيةة المصػػػػدر فػػػػي مكضػػػػعيف
 ظاىريف . 

قػػاؿ ابػػف فػػارس :   الػػزام كالعػػيف كالمػػيـ أصػػبلف ، أحػػدىما : القػػكؿ مػػف 
ـى الَّػًذيفى  ير صػحة كال يقػيف ، كا خػر : التكفػؿ بالشػيء ، قػاؿ اهلل تعػالى :   ػ زىعى

كا أىف لَّػػف ييٍبعىثيكا ا كفػػؿ {...كاألصػػؿ ا خػػر : زعػػـ بالشػػيء : إذٕل التةػػابف : كىفىػػري
بػػػػو...كمف البػػػػاب الزعامػػػػة ، كىػػػػي السػػػػيادة   ألفَّ السػػػػيد يػػػػزعـ بػػػػاألمكر ، أم : 

ًلمىػف يتكفَّؿ بيا ، كأصدؽ مف ذلؾ قكؿ اهلل جؿ ثناؤه :   ًمًؾ كى كىاعى اٍلمى قىاليكٍا نىٍفًقدي صي
اء ًبًو ًحٍمؿي بىًعيرو كىأىنىٍا ًبًو زىًعيـهل يكسؼ :  ـ : كقاؿ ابف سيدة :   الػٌزع لِ {للِٕجى

القػكؿ ، كىػك الظػفت ، كقيػػؿ : الكػذب...كالزعيـ : الكفيػؿ ، زعػػـ بػو يػزعـ كزعامػػة 
 قاؿ  الشاعر ، كىك عمرك بف شاشل :

نَّما    عمى اهلل أرزاؽ العباد كما زعـ   تقكؿ ىمكنا إف ىمكتى كا 
كزعػػػيـ القػػػـك سػػػيدىـ كر يسػػػيـ ، كقيػػػؿ : ر يسػػػيـ المػػػتكمـ عػػػف لسػػػانيـ ، كالجمػػػع 

كقػػاؿ الرا ػػب :   كالػػزعـ حكايػػة قػػكؿ  لّ  مػػة : السػػيادة كالرياسػػةللزعمػػاء ، كالزعا
َـّ القػا مكف بػو  يككف مظنة لمكذب ، كليذا جاء في القرآف الكريـ في كؿ مكضع ذي

كا أىف لَّػف ييٍبعىثيكال التةػابف : نحك قكلو تعالى :  ـى الًَّذيفى كىفىػري { كقكلػو تعػالى :  ٕ زىعى
ٍمتيـٍ أىلَّػف نَّجٍ   ـي  {ْٖل الكيؼ : عىػؿى لىكيػـ مٍَّكًعػدنابىٍؿ زىعى كقكلػو تعػالى :  أىٍيػفى شيػرىكىآؤيكي
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ل األنعػاـ :  ػػف ِِالَّػًذيفى كينػتيـٍ تىٍزعيميكفى ٍمػتـي مِّ ػػكٍا الَّػًذيفى زىعى { كقكلػػو تعػالى :  قيػًؿ اٍدعي
ـٍ كىالى تىٍحًكيبلنل األنعػػاـ :  ػػنكي ػػرِّ عى ؿ لمضػػماف { كقيػػٔٓديكنًػًو فىػػبلى يىٍمًمكيػػكفى كىٍشػػؼى الضت

زعامػػة ، لبلعتقػػاد فػػي قكلييمػػا إنَّيمػػا مظنػػة لمكػػذب قػػاؿ تعػػالى : بػػالقكؿ كالر اسػػة 
ٍمييـ أىيتييـ ًبذىًلؾى زىًعيـه كقاؿ تعالى :   {ِٕ كىأىنىٍا ًبًو زىًعيـهل يكسؼ :  { َْل القمـ : سى

ػػػػا مػػػػف الزعامػػػػة ، أم : الكفالػػػػة ، أك مػػػػف الػػػػزعـ بػػػػالقكؿلل كقػػػػاؿ الحمبػػػػي :  لُ  إمَّ
الزعـ : القكؿ ، قد يككف حق ا ، كقد يككف باطبلن ، كلكػف األكثػر فػي الثػاني ،   ك 

كا أىف لَّف ييٍبعىثيكاقاؿ تعالى :   ـى الًَّذيفى كىفىري فىقىػاليكٍا { كقػاؿ تعػالى :  ٕل التةابف : زىعى
ل األنعاـ :  ـٍ  لِ لل{ُّٔىىػذىا ًلٌمًو ًبزىٍعًمًي

يس ىك   القػكؿ مػف  يػر صػٌحة كال كالحقيقة أفَّ المعنى الدقيؽ  لمزعـ ل
يقيفلل كما قاؿ ابف فارس ، كليس ىك الظفت ، أك الكذب ، كما قاؿ ابف سػيدة ، 
كلػػػيس ىػػػك   حكايػػػة قػػػكؿ يكػػػكف مظٌنػػػة لمكػػػذبلل كمػػػا قػػػاؿ الرا ػػػب ، كلػػػيس ىػػػك 
نَّمػا ىػك حكايػة  لل كما قػاؿ الحمبػي ، كا    القكؿ ، قد يككف حق ا ، كقد يككف باطبلن

احبو كحػػده ىػػك المسػػؤكؿ عنػػو مػػف حيػػث صػػٌحتو كعػػدـ صػػٌحتو ، قػػكؿ ييجعػػؿ صػػ
كقد استعمميا القدامى بيذا المعنى ، كما اسػتعمميا سػيبكيو عنػدما ينسػب قػكالن مػا 
إلػػػػػى أسػػػػػتاذه الخميػػػػػؿ ، كقكلػػػػػو :   كزعػػػػػـ الخميػػػػػؿ أفَّ إدخػػػػػاؿ الفػػػػػاء عمػػػػػى  إذال 

ـت حػػركؼ الجػزاء لّ قبػييلل ـى  كقكلػػو :   كزعػـ الخميػػؿ أفَّ  إفل ىػي أ ، فسػػألتو : ًلػػ
ػا قػاؿ : زعػـ  لْ قمتى ذلؾ ؟لل فمك قاؿ : قاؿ الخميؿ ، ألفػاد تبنيػو لقكلػو ، لكػف لمَّ

الخميؿ ، دؿَّ عمى أنَّو أراد أف ييخرج نفسو عف مسؤكلية ىذا القكؿ ، ككأنَّػو جعػؿ 
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الخميػػؿ ىػػك الضػػامف كالمتكفػػؿ كحػػده بصػػٌحة مػػا زعمػػو ، كليػػذا الةػػرض كثيػػرنا مػػا 
ـى نسب سيبكيو إل لى أساتذتو ا خريف أقكاليـ بمفظ : زىعى ى أستاذه الخميؿ كا 

  لُ 
كعػػف أبػػي سػػممة بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف عػػكؼ قػػاؿ : التقػػى عبػػد اهلل بػػف 
عمر كعبػد اهلل بػف عمػرك بػف العػاص رضػي اهلل عػنيـ عمػى المػركة فتحػدثا ، ثػـ 
 مضى عبد اهلل بف عمػرك ، كبقػي عبػد اهلل بػف عمػر يبكػي ، فقػاؿ لػو رجػؿ : مػا
يبكيؾ يا أبا عبد الرحمف ؟ قاؿ : ىذا ، يعني عبػد اهلل بػف عمػرك زعػـ أنَّػو سػمع 
رسػػكؿ اهلل صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ يقػػكؿ : مػػف كػػاف فػػي قمبػػو مثقػػاؿ ذرة حبَّػػة مػػف 
خػػػػػردؿ مػػػػػف ًكٍبػػػػػر كبَّػػػػػو اهلل تعػػػػػالى لكجيػػػػػو فػػػػػي النػػػػػار . ركاه أحمػػػػػد كركاتػػػػػو ركاة 

  لِ الصحيي
عىمػو فقاؿ : زعـ   ليجعؿ صاحبو ىك ال مسؤكؿ عمَّػا زعمػو ، فكأنَّػو قػد جى

ىػػك الضػػامف كالمتكفػػؿ بصػػدؽ مػػا قالػػو ، كليػػذا جػػاءت الزعامػػة بمعنػػى السػػيادة 
  ألفَّ السيد يزعـ باألمكر ، أم : يتكفَّػؿ بيػالل فيكػكف كحػده ىػك المسػؤكؿ عنيػا 

 ، فالداللة ىنا كىناؾ كاحدة .
دل إلػػى مفعػػكليف ، كقػػد تقػػدـ أفَّ النحػػاة جعمػػكا عػػـز مػػف أخػػكات ظػػفَّ تتعػػ

كال تتعػػدل إلػػى مفعػػكؿ كاحػػد إاٌل إذا أردتى أف تكػػكف بمعنػػى كفػػؿ ، إاٌل أفَّ  زعػػـل 
ًعمت بيذا المعنى لـ تتعد إلػى مفعػكؿ كاحػد ، بػؿ تعػدت إليػو بالبػاء ، فقػد  التي جي
تقدـ قػكؿ ابػف فػارس   زعػـ بالشػيء : إذا كفػؿ بػو...كمف البػاب الزعامػة ، كىػي 

سيد يزعـ باألمكر ، أم : يتكفَّؿ بيا ، كأصدؽ مف ذلؾ قكؿ اهلل السيادة   ألفَّ ال
كقػػػكؿ ابػػػف سػػػيدة :   كالػػػزعيـ :  لّ {للِٕكىأىنىػػػٍا بًػػػًو زىًعيـهل يكسػػػؼ : جػػػؿ ثنػػػاؤه :  

كقيػػػؿ لمضػػػماف بػػػالقكؿ كقػػػكؿ الرا ػػػب :    لْ  الكفيػػػؿ ، زعػػػـ بػػػو يػػػزعـ كزعامػػػةلل
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كقػػػاؿ تعػػػالى :  {ِٕيـهل يكسػػػؼ :  كىأىنىػػػٍا بًػػػًو زىعً زعامػػػة ، قػػػاؿ تعػػػالى : كالر اسػػػة 
ػػٍمييـ أىيتييػػـ بًػػذىًلؾى زىًعػػيـه   ػػا مػػف الزعامػػة ، أم : الكفالػػة ، أك مػػف َْل القمـ : سى { إمَّ

 فممزعـ داللة كاحدة كال تضميف . لُ  الزعـ بالقكؿلل
مػػف أخػػكات ظػػفَّ تتعػػدل إلػػى مفعػػكليف كال تتعػػدل إلػػى مفعػػكؿ عههدَّ : -٘

قػاؿ الخميػؿ :   فػي  لِ بمعنى حسىب  بفػتي السػيفل كاحد إاٌل إذا أردتى أف تككف 
سىٍبتيو كأحصيتولل كقاؿ ابف فارس :   العيف  باب عدَّ :   عىدىدىتي الشيءى عىد ا : حى

كلـ يذكر  لّ  كالداؿ أصؿ صحيي كاحد ، ال يخمك مف العٌد الذم ىك اإلحصاءلل
اب معػػػاجـ الخميػػػؿ كال ابػػػف فػػػارس كال الرا ػػػب األصػػػفياني كال  يػػػرىـ مػػػف أصػػػح

المةػػػة مجػػػيء عػػػدَّ بمعنػػػى ظػػػفَّ بػػػؿ حصػػػركا كػػػؿ معانييػػػا بمعنػػػى العػػػٌد الػػػذم ىػػػك 
اإلحصػػاء ، كالنحػػاة أنفسػػيـ لػػـ يستشػػيدكا عمػػى مجػػيء عػػدَّ بمعنػػى ظػػفَّ بآيػػة مػػف 

ػػاالن القػػرآف الكػػريـ ، كلػػـ أجػػد ذلػػؾ إاٌل فػػي قكلػػو تعػػالى :   ػػا لىنىػػا ال نىػػرىل ًرجى قىػػاليكا مى كى
ػػفى  { كمػػع ذلػػؾ لػػـ أجػػد فػػي كتػػب التفسػػير التػػي ِٔل ص : األٍشػػرىارً  كينَّػػا نىعيػػدتىيـ مِّ

رجعتي إلييا مف ذكر داللة العٌد ىنا أىي بمعنى العد الذم ىك اإلحصاء أـ ىي 
 لْ  بمعنػػى الظػػٌف إاٌل ابػػػف عاشػػكر فسػػػرىا بقكلػػو :   أم : كنػػػا نحسػػبيـ أشػػػقياءلل

 يػر ابػف األنبػارم  ككذلؾ لػـ أجػد فػي كتػب المعػاني كاإلعػراب إعرابنػا ليػذه ا يػة
ػػفى األٍشػػرىارً ل ك نىعيػػدتىيـقػػاؿ فػػي إعرابيػػا :    ى  ل فػػي مكضػػع نصػػب   ألنَّػػو يتعمػػؽ مِّ

فالظػػاىر أنَّػػو جعػػؿ عػػدَّ مػػف أخػػكات ظػػفَّ تنصػػب مفعػػكليف . كعػػدَّ  لٓ  لللنىعيدتىيـبػػػ ى 
ا بمعنى اإلحصاء ال بمعنى الظفِّ   ألفَّ المعنى أفَّ المشػركيف فػي  ىنا ىي أيضن
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ػػػف ىػػػـ األشػػػرار فػػػي نظػػػرىـ ، فكػػػانكا يعػػػدتكنيـ : فػػػبلف ، الػػػد نيا كػػػانكا يحصػػػكف مى
ل كػانكا عنػدىـ ضػمف المعػدكديف ، نىعيػدتىيـكفبلف ، كفبلف ، فالضػمير  ىػـل فػي  ى 

جاء في التفسير :   كنا نعدتىـ في الدنيا مف األشرار ، يعنكف فقراء المسمميف : 
  لُ  الن ، كسممافللعمَّارنا ، كخبَّابنا ، كصييبنا ، كببل

فػ عدَّل كػ حًسبل كبلىما بمعنػى العػد كاإلحصػاء ، إاٌل أفَّ العػٌد ينحصػر 
في تعداد الشيء  ، ك حسبل معناه مطمؽ في الحسػاب ، فيشػمؿ التعػداد ك يػره 
، مػػف جمػػػع كطػػػرح كضػػرب كتقسػػػيـ ك يرىػػػا مػػػف معػػاني الحسػػػاب   لػػػذلؾ جعػػػؿ 

ا ليكـ الحساب الذم يحاسىب فيو الناس  يـك القيامة   اسمن
 .لـ يرد ىذا الفعؿ في القرآف الكريـ حجا : -ٙ
جعؿ ىي الفعؿ الكحيد الذم يدٌؿ عمى معنى التحكيؿ ، جَعَل : -ٚ 

كىي مف أخكات ظفَّ تتعدل إلى مفعكليف ، كقد قسميا النحاة عمى قسميف :  
عىميكا اٍلمىبلً كىةى اجعؿ التي ىي مف أفعاؿ القمكب  ـٍ ًعبىادي كقكلو تعالى :  كىجى لًَّذيفى ىي

ًف ًإنىاثنال الزخرؼ :  كقكلو تعالى كجعؿ التي ىي مف أفعاؿ التحكيؿ  لِ {ُٗالرٍَّحمى
عىٍمنىاهي ىىبىاء مَّنثيكرنال الفرقاف :  تعالى :  ًمميكا ًمٍف عىمىؿو فىجى قىًدٍمنىا ًإلىى مىا عى ل ّ {ِّكى

مف األفعاؿ التي كال تتعدل إلى مفعكؿ كاحد إاٌل إذا أردتى أف تككف بمعنى فعؿ 
تتعدل لمفعكؿ كاحد ، كعمؿ ، أك ألقى ، أك اتخذ ، أك اعتقد ، أك أكجد ، أك 

ل األنعاـ : كجب ، أك خمؽ ، كقكلو تعالى :   عىؿى الظتميمىاًت كىالنتكرى فقد  لْ  {ُكىجى
عىؿى بمعنى صيَّر إذا جاءت متعدية الثنيف ،  كأفَّ ىذا جعؿ النحاة كالمفسركف جى

عدت أقرب المعاني إلى معنى الجعؿ ، كىذا ىك السٌر في عدـ استعماؿ المعنى يي 
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ل عكَّضت عنيا ، إاٌل أفَّ أىؿ المةة  عىؿى  صيَّرل في القرآف الكريـ ، كىك أفَّ  جى
عىؿى بمعنى فعؿ مف األفعاؿ المذككرة عند مجي يا متعدية  كالتفسير قد جعمكا جى

ت إلييا في ىذه الحاؿ ىك التصيير لمفعكؿ كاحد ، كالظاىر أفَّ أقرب المرادفا
ا ، كالدليؿ عمى ذلؾ جكاز أف تجعؿ الجعؿ بمعنى التصيير كتقديره في كؿ  أيضن
مكاضع كركدىا في القرآف الكريـ بخبلؼ معاني العمؿ ، أك اإللقاء ، أك االتخاذ 
، أك االعتقاد ، أك اإليجاد ، أك الكجكب ، أك الخمؽ ، ألفَّ أفعاؿ ىذه المعاني 

أفادت أف تككف بتقدير جعؿ في مكاضع ، لـ تفد أف تككف بتقديرىا في إف 
 مكاضع أخرل .

عىؿى بمعنى عمؿى ، أك ألقى ، أك اتخذى ، أك اعتقدى ، أك أكجدى ،    فجٍعؿي جى
أك أكجبى ، أك خمؽى ، يعدت تحريفنا لداللتيا في كؿ شاىد قالكا بأفَّ جعؿى  كردت 

ف ما حصؿ في كؿ تضميف قيؿ بو مف دكف كىذا ىك عيفيو متعدية لكاحد ، 
كأشير المعاني التي ألصقكىا بالجعؿ في حاؿ تعدييا استثناء في كتب المةة ، 
 لمفعكؿ كاحد ، ىك الخمؽ .
ٍعػػؿي لفػػظ بمعنػػى لفػػظ آخػػر بحجػػة التضػػميف يعطػػؿ  الجعههل والخمههق : جى

البحػػث عػػف سػػر اسػػتعماؿ أحػػدىما مػػف دكف ا خػػر فػػي القػػرآف الكػػريـ ، مػػف ذلػػؾ  
مػثبلن تضػميف جعػؿى معنػى خمػؽ لتسػكي  تعديػو لمفعػكؿ كاحػد ، فػالقرآف الكػريـ قػد 
اسػػتعمؿ ىػػػذيف المفظػػػيف ، كىػػػذا يعنػػي أنَّػػػو ال بػػػٌد مػػػف أف يكػػكف بينيمػػػا فػػػرؽ فػػػي 
المعنى فالتضػميف المػذككر يجعػؿ البػاحثيف يعزفػكف عػف التعػٌرؼ إلػى ىػذا الفػرؽ 

اء ىػذا التضػميف ، قػاؿ الرا ػب : المعنكم بينيما ، كال يقػدمكف عميػو إاٌل بعػد إلةػ
  الخمؽ : أصمو التقػدير المسػتقيـ ، كيسػتعمؿ فػي إبػداع الشػيء مػف  يػر أصػؿ 

مىػػػػػػػػػؽى السَّػػػػػػػػػمىاكىاًت كىاألىٍرضى بًػػػػػػػػػاٍلحؽِّ كال احتػػػػػػػػػذاء ، قػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػالى :   ل إبراىيـ : خى
ىيػػػكى الَّػػػًذم {...كيسػػتعمؿ فػػػي إيجػػاد الشػػػيء مػػف الشػػػيء نحػػك قكلػػػو تعػػالى :  ُٗ

مىقىكيـ  يىا ًليىٍسكيفى ًإلىٍييىػاخى ٍكجى عىؿى ًمٍنيىا زى { كقكلػو ُٖٗل األعراؼ : مِّف نٍَّفسو كىاًحدىةو كىجى
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مىػػؽى اإًلنسىػػافى ًمػػف نتٍطفىػػةول النحؿ : تعػػالى :   كقػػاؿ :   جعػػؿى : لفػػظ عػػاـ  لُ {للْخى
كميػػا ، كىػػك أعػػـ مػػف فعػؿ كصػػنع كسػػا ر أخكاتيػػا ، كيتصػػرؼ عمػػى فػي األفعػػاؿ 

ؿ : يجرم مجرل صار كطفؽ ، فبل يتعدل نحك : جعػؿ زيػد خمسة أكجو ، األك 
، نحك قكلو تعالى يقكؿ...كالثاني : يجرم مجرل أكجد فيتعدل إلى مفعكؿ كاحد 

ل األنعػاـ :  ػاًت كىالنتكرى عىؿى الظتميمى {...كالثالػث : فػي إيجػاد شػيء مػف شػيء ُ:  كىجى
ػػ عىػػؿى لىكيػػـ مِّ ال النحػػؿ : كتككينػػو منػػو نحػػك قكلػػو تعػػالى :  كىالمٌػػوي جى ـٍ أىٍزكىاجن ٍف أىنفيًسػػكي

{...كالرابػػع : فػػي تصػػيير الشػػيء عمػػى حالػػة دكف حالػػة ، نحػػك قكلػػو تعػػالى : ِٕ
ـي األىٍرضى ًفرىاشػػػانل البقرة :  عىػػؿى لىكيػػ { كالخػػامس : الحكػػـ بالشػػيء عمػػػى ِِ الَّػػًذم جى

ػػػا الحػػػؽ فنحػػػك قكلػػػو تعػػػالى :  ًإنَّػػػا رىادت  كهي ًإلىٍيػػػًؾ الشػػػيء حق ػػػا كػػػاف أك بػػػاطبلن ، فأمَّ
ل القصػػػػص :  ًميفى ػػػػاًعميكهي ًمػػػػفى اٍلميٍرسى ػػػػا الباطػػػػؿ فنحػػػػك قكلػػػػو عػػػػز كجػػػػؿ : ٕكىجى { كأمَّ

ل الحجر :  عىميػػػكا اٍلقيػػػٍرآفى ًعًضػػػيفى كالرابػػػع كالخػػػامس مػػػف أكجػػػو  لِ {للُٗ الَّػػػًذيفى جى
 جعؿى يدخبلف في معنى التحكيؿ كالتصيير 

ٍمػػػدي ًلمٌػػػًو الَّػػػكفػػػي تفسػػػير قكلػػػو تعػػػالى :   مىػػػؽى السَّػػػمىاكىاًت كىاألىٍرضى اٍلحى ًذم خى
عىؿى الظتميمىاًت كىالنتكرى  { ذىػب جميػكر المفسػريف إلػى أفَّ جعػؿ ىنػا ُل األنعػاـ : كىجى

إاٌل أفَّ الزمخشػػػػػرم فػػػػػرَّؽ بينيمػػػػػا فقػػػػػاؿ : لّ بمعنػػػػى خمػػػػػؽ لتعػػػػػدييا لمفعػػػػػكؿ كاحػػػػد
معنػػى    كالفػػرؽ بػػيف الخمػػؽ كالجعػػؿ أفَّ الخمػػؽ فيػػو معنػػى التقػػدير ، كفػػي الجعػػؿ

التضػميف كإنشػاء شػيء مػف شػيء ، أك تصػيير شػيء شػي نا ، أك نقمػو مػف مكػػاف 
يىا ًليىٍسػكيفى ًإلىٍييىػاإلى مكاف ، مف ذلؾ قكلو تعالى :   ٍكجى عىؿى ًمٍنيىا زى ل األعراؼ : كىجى

ػػاًت كىالنتكرى { كقكلػػو تعػػالى :  ُٖٗ عىػػؿى الظتميمى { ألفَّ الظممػػات مػػف ُل األنعػػاـ : كىجى
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ك  كالجعؿ فيو معنى التضميف ، أم :  لُ  متكاثفة ، كالنكر مف النارللاألجراـ ال
ػػػبلن مػػػف آخػػػر ، كأنَّػػػو فػػػي ضػػػمنو   كلػػػذلؾ عبَّػػػر عػػػف أحػػػداث النػػػكر  ككنػػػو ميحىصَّ

كالظممػػة بالجعػػؿ ، تنبيينػػا عمػػى أنيمػػا ال يقكمػػاف بأنفسػػيمالل
فيػػذا ىػػك معنػػى  لِ  

سػكاء جػاء متعػدينا لكاحػد  الجعؿ أنَّو يعني التصيير ، كككنو محصػبلن مػف آخػر ،
أـ الثنيف ، كليس كذلؾ الخمؽ كما ادعى الرا ب كمف تبعو ، فقد تقدـ أنَّو كمػف 

ىيػكى نحػك قكلػو تعػالى :  مػف معػاني الخمػؽ إيجػاد الشػيء مػف الشػيء  تبعو جعمكا
مىقىكيـ مِّف نٍَّفػسو كىاًحػدىةو  كجعػؿى مػف معػاني الجعػؿ  : ل ّ { ُٖٗل األعراؼ : الًَّذم خى

ـٍ اد شػػػػػػيء مػػػػػػف شػػػػػػيء ، كقكلػػػػػػو تعػػػػػػالى : إيجػػػػػػ ػػػػػػٍف أىنفيًسػػػػػػكي ػػػػػػؿى لىكيػػػػػػـ مِّ عى  كىالمٌػػػػػػوي جى
ال النحؿ :  فجعؿى الخمؽى كالجعؿى بمعنى كاحد ، كالحقيقة أفى الجعػؿ  لْ {ِٕأىٍزكىاجن

عىػؿى لىكيػـ  ال يعني اإليجاد كاإلنشاء بؿ التحكيؿ كالتصيير  فقكلو تعالى :  كىالمٌػوي جى
ـٍ أىزٍ  ػػػٍف أىنفيًسػػػكي ػػػالمِّ ػػػال يفيػػػد باسػػػتعماؿ الجعػػػؿ أفَّ  أىٍزكىاجن ـٍ ىػػػي بعػػػض   كىاجن ل أىنفيًسػػػكي

ا ، فتككف  ًمػفل تبعيضػية كالمعنػى يختمػؼ  كالمعنى : صيَّر بعض أنفسكـ أزكاجن
ـٍ باسػػػػػتعماؿ الخمػػػػػؽ ، كقكلػػػػػو تعػػػػػالى :   ػػػػػٍف أىنفيًسػػػػػكي مىػػػػػؽى لىكيػػػػػـ مِّ ًمػػػػػٍف آيىاتًػػػػػًو أىٍف خى كى

ػػال الركـ :  ػػا مػػف { فا يػػة باسػػُِأىٍزكىاجن مىػػؽى تعنػػي أنَّػػو أكجػػد كأنشػػأ أزكاجن تعماؿ خى
أنفسكـ مف دكف أف تككف ىذه األزكاج ىي بعػض أنفسػكـ ، بػؿ ىػي مػف ذريػتكـ 

 ، فتككف  ًمفل لبلبتداء  كليست تبعيضية .
ثيكبىػةن ًعنػدى المٌػًو مىػف  ككذلؾ قكلو تعالى :  قيػٍؿ ىىػٍؿ أينىبِّػ يكيـ ًبشىػر  مِّػف ذىًلػؾى مى

بىػدى الطَّػا يكتى أيٍكلىػػً ؾى شىػرٌّ لَّعىنىوي المٌ  نىػاًزيرى كىعى دىةى كىاٍلخى عىؿى ًمٍنييـي اٍلًقرى مىٍيًو كىجى وي كى ىًضبى عى
ػػػكىاء السَّػػػًبيًؿل الما دة :  ػػػف سى ػػػؿت عى { كالمعنػػػى باسػػػتعماؿ الجعػػػؿ أنَّػػػو َٔمَّكىانػػػان كىأىضى

 سػػػػبحانو كتعػػػػالى صػػػػيَّر بعػػػػض مػػػػف لعػػػػنيـ اهلل قػػػػردة كخنػػػػازير ، فتكػػػػكف  ًمػػػػفل
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تبعيضػػية ، كلػػك اسػػتعمؿ الخمػػؽ ، كقيػػؿ : كخمػػؽ مػػنيـ القػػردة كالخنػػازير ، لكػػاف 
المعنػػى أنَّػػو سػػبحانو أكجػػد كأنشػػأ كخمػػؽ ممػػف لعػػنيـ اهلل القػػردة كالخنػػازير ، أم : 
خمػػؽ أكالدىػػـ قػػردة كخنػػازير ، فيكػػكف ىػػذا المسػػخ بػػدأ ممػػف لعػػنيـ ، مػػف دكف أف 

ؿ كعنػى نسػميـ كذريػتيـ ، فيكػكف يشمؿ كيعنى ىذا المسخ  أحدنا منيـ ، بؿ لشم
اهلل سبحانو أخذ الذرية بجريرة آبا يـ كأجػدادىـ ، كىػذا مػا تنػزه اهلل عنػو ، فتكػكف 
ػػف نٍَّفػػسو  مىقىكيػػـ مِّ  ًمػػفل لمتبعػػيض ال لبلبتػػداء ، ككػػذلؾ قكلػػو تعػػالى :  ىيػػكى الَّػػًذم خى

يىػػػػا ٍكجى ػػػػؿى ًمٍنيىػػػػا زى عى دة ىػػػػي آدـ عميػػػػو { كالػػػػنفس الكاحػػػػُٖٗل األعراؼ : كىاًحػػػػدىةو كىجى
السػػبلـ ، كالمعنػػى باسػػتعماؿ الجعػػؿ : خمقكػػـ مػػف نفػػس كاحػػدة كصػػيَّر مػػف ىػػذه 
ػػػػا  ػػػػا ليػػػػا ، فتكػػػػكف حػػػػكاء جػػػػزءنا كبعضن الػػػػنفس حػػػػكاء ، أم : صػػػػيَّر بعضػػػػيا زكجن
كبضػػػعة مػػػف آدـ ، فكأنَّػػػو أنجبيػػػا ، فتكػػػكف  ًمػػػفل تبعيضػػػية ، كالمعنػػػى يختمػػػؼ 

ػػف يىػػا أىيت باسػػتعماؿ الخمػػؽ فػػي قكلػػو تعػػالى :   مىقىكيػػـ مِّ ـي الَّػػًذم خى بَّكيػػ يىػػا النَّػػاسي اتَّقيػػكٍا رى
يىا ٍكجى مىؽى ًمٍنيىا زى { كالمعنى : خمقكـ مف نفػس كاحػدة ، ُل النساء : نٍَّفسو كىاًحدىةو كىخى

كخمؽ مػف ىػذه الػنفس زكجيػا ، أم : خمػؽ آدـ مػف طػيف كخمػؽ حػكاء مػف آدـ ، 
الَّػًذم أىٍحسىػفى كيػؿَّ قكلػو تعػالى :  ك ًمفل ابتدا ية ال تبعيضية ، كالدليؿ عمػى ذلػؾ 

ل السػػجدة :  ػػاًف ًمػػف ًطيفو ٍمػػؽى األنسى بىػػدىأى خى مىقىػػوي كى { ككمػػا بػػدأ خمػػؽ آدـ مػػف ٕشىػػٍيءو خى
عػػؿى تفيػػد معنػػى التحكيػػؿ كالتصػػيير فكػػؿ  طػػيف بػػدأ خمػػؽ حػػكاء مػػف آدـ ، فػػؤلفَّ جى

فل بعػػدىا  ًمػػفل بعػػدىا تكػػكف لمتبعػػيض ، كألفَّ خمىػػؽى تفيػػد معنػػى اإلنشػػاء فكػػؿ  ًمػػ
  تككف لبلبتداء .

جعػؿ :  جواز جعل )جعل( المتعديهة لمفعهولين متعديهة لمفعهول واحهد :
ػا الثػاني فيػك منصػكب عمػى الحػاؿ ، كالػدليؿ عمػى  في الحقيقة تتعدل لكاحد ، أمَّ
ذلػػؾ أنَّيػػـ أجػػازكا فػػي إعػػراب جعػػؿ المتعديػػة الثنػػيف أف تكػػكف متعديػػة لكاحػػد بعػػد 

 ال مفعكالن ثانينا ، فقد أجازكا في  جعؿل في نحك : إعراب المنصكب الثاني حاالن 
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جعمنػػاىـ مػػكالي ، أف تكػػكف متعديػػة لمفعػػكليف ىمػػا : الضػػمير  ىػػـل ، كمػػكالي ، 
 لُ كأف تككف متعدية لمفعكؿ كاحد ، كىك الضمير المذككر ، كمكالي حاؿ 

ػػػػكجػػػػاء فػػػػي إعػػػػراب قكلػػػػو تعػػػػالى :   ـٍ ًفػػػػي آذىاًنًيػػػػـ مِّ فى يىٍجعىميػػػػكفى أىٍصػػػػاًبعىيي
ػػػكىاًعؽً  {   كالجعػػػؿ ىنػػػا بمعنػػػى اإللقػػػاء ، كيكػػػكف بمعنػػػى الخمػػػؽ ُٗل البقرة : الصَّ

  لِ  فيتعدل لكاحد ، كيككف بمعنى صيَّر أك سمَّى فيتعدل الثنيفلل
ـي األىٍرضى ًفرىاشػػان كجػاء فػػي إعػػراب قكلػػو تعػػالى :   عىػػؿى لىكيػػ ل البقرة : الَّػػًذم جى

ػػػػػٌؿل فييػػػػػا كجيػػػػػاف ، أحػػػػػدىما أِِ عى ف تكػػػػػكف بمعنػػػػػى صػػػػػيَّر ، فتتعػػػػػدل {   ك جى
ػػالمفعػػكليف ، فيكػػكف  ل مفعػػكالن أٌكؿ ك  ًفرىاشن ل مفعػػكال ثانينػػا ، كالثػػاني : أف  األىٍرضى

ل كيككف  ًفرىاشان تككف بمعنى خمؽ فتتعدل لكاحد ، كىك    لّ حاؿلل ل  األىٍرضى
ثىابىػػػػػػػػػةن لِّمنَّػػػػػػػػػاسً كقكلػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػالى :   عىٍمنىػػػػػػػػػا اٍلبىٍيػػػػػػػػػتى مى ٍذ جى { ُِٓ ل البقرة :كىاً 

عىٍمنىػػػال يحتمػػػؿ أف يكػػػكف بمعنػػػى خمػػػؽ ككضػػػع ، فيتعػػػدل لكاحػػػد ، كيكػػػكف   ك  جى
ثىابىػػةنل نصػػبنا عمػػى الحػػاؿ ، كأف يكػػكف بمعنػػى صػػيَّر فيتعػػدل الثنػػيف ، فيكػػكف   مى

ثىابىةنل  لْ  ىك المفعكؿ الثانيلل  مى
ٍزءنال البقػػػرةكقكلػػػو تعػػػالى :   ػػػٍنييفَّ جي بىػػػؿو مِّ مىػػػى كيػػػؿِّ جى ػػػٍؿ عى َـّ اٍجعى { َِٔ:  ثيػػػ

عىػؿى : يحتمػؿ أف يكػكف بمعنػى اإللقػاء فيتعػدل لكاحػد ، كىػك ثيَـّ اٍجعىؿٍ    قكلو  ل جى
ٍزءنال ػٍزءنالكأف يككف بمعنى صيَّر فيتعدل الثنػيف ، فيكػكف   جي مىػى األكؿ ، ك   جي عى

ل ىك  بىؿو  لٓ  الثانيللكيؿِّ جى
{   قكلػو تعػالى ُْكقكلو تعالى :  قىاؿى رىبِّ اٍجعىؿ لِّيى آيىةنل آؿ عمػراف : 

ػػػؿ لِّػػػيى آيىػػػةنل يجػػػكز أف يكػػػكف الجعػػػؿ بمعنػػػى التصػػػيير فيتعػػػدل الثنػػػيف ،  :   اٍجعى
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أكليما آية ، كالثاني الجار قبمو...كالتقدير : صػيٍِّر آيػة مػف ا يػات لػي ، كيجػكز 
أف يكػػكف بمعنػػى الخمػػؽ كاالتخػػاذ ، أم : اخمػػؽ لػػي آيػػة ، كفػػي  ًلػػيل عمػػى ىػػذا 

بالجعؿ ، كالثاني أف يتعمؽ بمحػذكؼ عمػى أنَّػو حػاؿ  كجياف ، أحدىما أف يتعمؽ
 لُ ألنَّو لك تأخر لجاز أف يقع صفة ليالل مف  آيىةنل 

ـٍ سىػػكىنناكقكلػو تعػػالى :   ػػف بيييػكًتكي عىػػؿى لىكيػـ مِّ {   قكلػػو َٖل النحؿ : كىالمٌػوي جى
ػػػػػكىنناتعػػػػػالى :   ل يجػػػػػكز أف يكػػػػػػكف مفعػػػػػكالن أٌكؿ ، عمػػػػػى أفَّ الجعػػػػػؿ تصػػػػػػيير ، سى

عػػػكؿ الثػػػاني أحػػػد الجػػػاريف قبمػػػو ، كيجػػػكز أف يكػػػكف الجعػػػؿ بمعنػػػى الخمػػػؽ كالمف
 لِ  فيتعدل لكاحدلل

عىٍمنىػػا المٍَّيػػؿى كىالنَّيىػػارى آيىتىٍيفً كقكلػػو تعػػالى :   ل   ىػػذا كمٌػػو ُِل اإلسػػراء : كىجى
ل  آيىتىػٍيفً إذا جعمنا الجعؿ تصػييرنا متعػدينا الثنػيف ، فػإف جعمنػاه بمعنػى خمقنػا كػاف 

 لّ  ككف حاالن مقدرةللحاال ، كت
مىػػػػى األٍرًض ًزينىػػػػةن لَّيىػػػػاكقكلػػػػو تعػػػػالى :   ػػػػا عى عىٍمنىػػػػا مى { ٕل الكيؼ : ًإنَّػػػػا جى

ل يجػػكز أف ينتصػػب عمػػى المفعػػكؿ لػػو ، كأف ينتصػػب عمػػى الحػػاؿ ، إف ًزينىػػةن    
عىٍمنىال بمعنى خمقنا ، كيجػكز أف يكػكف مفعػكالن ثانينػا ، إف كانػت  جعػؿل جعمتى   جى

 لْ  تصييريةلل
كفى كقكلػػو تعػػالى :   ػػا تىٍشػػكيري ـٍ ًفييىػػا مىعىػػاًيشى قىًمػػيبلن مَّ عىٍمنىػػا لىكيػػ ل األعراؼ : كىجى

عىٍمنىػػا لىكيػػـٍ {   قكلػػو تعػػالى :  َُ ل يجػػكز أف تكػػكف بمعنػػى خمػػؽ فتتعػػدل لكاحػػد كىجى
 لٓ  ...كيجكز أف تككف التصييرية فتتعدل الثنيفلل
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بتػػًؾ تىٍحتىػػؾً كقكلػػو تعػػالى :   عىػػؿى رى ػػًري ا قىػػٍد جى ػػًري ا{   قكلػػو  ِْل مريـ : سى ل سى
ل مفعكؿ ثاف   ألنَّيا بمعنػى صػيَّر ، كيجػكز  تىٍحتىؾً يجكز أف يككف مفعكالن أكؿ ك
ل لةكنالل تىٍحتىؾً  أف تككف بمعنى خمؽ   فتككف

 لُ  
كىذا يعنػي جػكاز جعػؿ كػؿ  جعػؿل تعػدٍت لمفعػكليف ، أف تكػكف متعديػة 

ب الثػػاني حػػاالن ال مفعػػكالن ثانينػػا ، كمػػف دكف لمفعػػكؿ كاحػػد ، بعػػد إعػػراب المنصػػك 
 تضميف ، كىذا ىك الحؽ ، كىذا ما ينطبؽ عمى ظفَّ كجميع أخكاتيا .

لـ يرد ىذا الفعؿ بيذه الصيةة كبيذا المعنى في القرآف َهْب : -ٛ
 الكريـ 

كىي كما تقدـ سبعة أفعاؿ : صيَّر ، كجعؿ ، ككىبى أفعال التحويل : 
 رؾ ، كردَّ ، كتخذ ، كاتخذ ، كت

 لـ يرد ىذا الفعؿ بيذه الصيةة في القرآف الكريـ . صيَّر : -ٔ
تقدـ ذكرىا كىػي كػالتي قبميػا ال فػرؽ بينيمػا  يػر أفَّ األكلػى جعَل : -ٕ

تفيػػد معنػػى التصػػيير فػػي األمػػكر القمبيػػة ، كىػػذه تفيػػد معنػػى التصػػيير فػػي األمػػكر 
يير ، كىك عمى ضػربيف ، قاؿ الحمبي :    الجعؿ : يأتي لمعاف : التصالحسية 

األكؿ : تصػػػػيير بالفعػػػػؿ نحػػػػك : جعمػػػػتي الطػػػػيف خزفنػػػػا ، كالثػػػػاني : القػػػػكؿ نحػػػػك 
ًف ًإنىاثنال الزخرؼ :  ـٍ ًعبىادي الرٍَّحمى عىميكا اٍلمىبلً كىةى الًَّذيفى ىي  لِ لل{ُٗ كىجى

كرد ىذا الفعؿ في القرآف الكريـ بمعنى العطاء ، كلـ يرد وَهَب : -ٖ
 بمعنى التحكيؿ 

تنصب مفعكليف ، نحك :  اتخذ مف أخكات ظفَّ : تخَذ ، واتَّخَذ  -٘-ٗ
ل معنى :  ف أريد بػ اتخذتي   صيَّرتو ذليبلن ، كاتخذتو عدك ا ، كجعمتو منسي ا...كا 

  لّ اكتسبتي تعدَّت إلى مفعكؿ كاحد ، كاتخذ بيتنا أك  يره ، بمعنى : اكتسبولل
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ساف النحاة بمعنػى اكتسػب لػـ جعؿ  اتخذل عند ابف مالؾ المتكمـ عف لك 
يكف مف باب التعريؼ ، بؿ ىك معنى دخيؿ ، كقد أيلبست معنى ىذا الفعؿ لحٌؿ 
مشػػكمة تعػػدييا لمفعػػكؿ كاحػػد ، كىػػي مشػػكمة ال كجػػكد ليػػا ، بػػؿ ىػػي مػػف صػػنع 
النحاة ، كىـ في ىذا الباب قد جعمكا المفظ لفظ اتخذ ، كالمعنػى معنػى اكتسػب ، 

ـى نمجأ إلى ىذا الفص ـى ال نبقػي كًل ؿ بيف المفظ كمعناه ، كبيف المعنػى كلفظػو ؟  ًلػ
اتخػػذ عمػػى معناىػػا ، ثػػـ نػػدرس قضػػية مجي يػػا متعديػػة لمنصػػكبيف فػػي مكاضػػع ، 
كمتعدية لمنصكب كاحد في مكاضع أخرل ؟  أليس ىذا ىك الحػؽ ؟  ألػيس ىػذا 
ذا ىػػك المػػني  األصػػٌي  كاألحكػػـ ؟  بػػؿ ألػػيس ىػػذا ىػػك الكاجػػب اتباعػػو ؟  ألنَّنػػا إ

جعمنػػػا المفػػػظ بةيػػػر معنػػػاه الحقيقػػػي فقػػػد أفر نػػػاه مػػػف محتػػػكاه ، كالمفػػػظ إذا ضػػػيَّعنا 
نسػػبو األصػػمي تعػػددت أنسػػابو الدخيمػػة، كىػػذا مػػا حصػػؿ ، فقػػد جػػاء فػػي إعػػراب 

ػػػػٍذتيـي اٍلًعٍجػػػػؿى ًمػػػػف بىٍعػػػػًدًهل البقرة : قكلػػػػو تعػػػػالى :   َـّ اتَّخى {   كاتخػػػػذ : يتعػػػػدل ُٓثيػػػػ
حد إذا كاف معناه عمؿ كجعػؿ ، نحػك قكلػو تعػالى الثنيف...كقد يتعدل لمفعكؿ كا

لىػػدنا ػػذى المٌػػوي كى قىػػاليكٍا اتَّخى { كقػػاؿ بعضػػيـ : تخػػذ كاتخػػذ ، يتعػػدياف ُُٔل البقرة : :  كى
كجػاء فػي إعػراب قكلػو تعػالى :  لُ  الثنيف مػا لػـ يفيمػا كٍسػبنا ، فيتعػدياف لكاحػدلل

لىػػدنا ػػذى المٌػػوي كى قىػػاليكٍا اتَّخى ػػذى   ك{ ُُٔل البقرة :  كى ل يجػػكز أف يكػػكف بمعنػػى عمػػؿ  اتَّخى
 لِ  كصنع فيتعدل لمفعكؿ كاحد ، كأف يككف بمعنى صيَّر فيتعدل الثنيفلل

فالفعؿ اتخذ عند النحاة مف أفعاؿ التحكيؿ التابعة ألخكات ظفَّ تنصب 
ًعمٍت بمعناىا ، كال تتعدل  مفعكليف ، كأشير أفعاؿ التحكيؿ صيَّر   لذلؾ جي

 إذا أردتى أف تككف بمعنى : اكتسب ، أك صنع ، أك عمؿ  . لمفعكؿ كاحد إالٌ 
كالمػػػػػني  الصػػػػػحيي ، كالكاجػػػػػب اتباعػػػػػو أف نبحػػػػػث أكالن كنتحػػػػػٌرل أقػػػػػرب 
المعػػػػاني إلػػػػى االتخػػػػاذ مػػػػا ىػػػػك ؟ كاالتخػػػػاذ ىػػػػك مػػػػف األخػػػػذ ، كاألخػػػػذ : خػػػػبلؼ 
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كعرَّؼ العسكرم االتخاذ بقكلو :   االتخاذ : أخػذ الشػيء ألمػر يسػتمر ل ُ العطاء
كقػػػػاؿ الرا ػػػػب : ل ِ مثػػػػؿ الػػػػدار يتخػػػػذىا مسػػػػكننا ، كالدابػػػة  يتخػػػػذىا قيعػػػػدةلل عميػػػو

  كاالتخاذ : افتعاؿ مف  أخذل كييعدَّل إلى مفعكليف ، كيجرم مجرل الجعؿ نحك 
ػػارىل أىٍكًليىاءل الما ػػدة :  نيػػكٍا الى تىتًَّخػػذيكٍا اٍليىييػػكدى كىالنَّصى قكلػػو تعػػالى :  يىػػا أىيتيىػػا الَّػػًذيفى آمى

ذيكا ًمػف ديكنًػًو أىٍكًليىػاءل الزمر : { ك ُٓ { كقكلػو تعػالى : ّقكلو تعالى :  كىالًَّذيفى اتَّخى
ػػيى ًإلىػػػيىٍيًف ًمػػف ديكًف الٌمًول الما ػػدة :  { كقكلػػو ُُٔ أىأىنػػتى قيمػػتى ًلمنَّػػاًس اتًَّخػػذيكًني كىأيمِّ

ـٍ ًسػػػػػػٍخًري ال المؤمنكف :  ػػػػػػٍذتيميكىي الجػػػػػػكزم : كقػػػػػػاؿ ابػػػػػػف  لّ {للَُُتعػػػػػػالى :  فىاتَّخى
  االتخػػػاذ ، كاإلعػػػداد ، كاالصػػػطناع يتقػػػارب ، كاالتخػػػاذ يقػػػاؿ فػػػي الةالػػػب لمػػػػا 

فاتخػذ ليسػت بمعنػى عمػؿ ،  لْ يختار كيرتضى ، تقكؿ : اتخذتي فبلننػا صػديقنالل
كال بمعنى صنع ، كال بمعنى اكتسب ، بػؿ فػي  اتَّخػذل معنػى الجعػؿ ، كاألخػذ ، 

ػػؿ كاالصػطفاء ، كاالختيػار ، كاالسػتمرار  كالرضػى بيػذا األخػذ ، فػالمعنى المحصَّ
 مف ىذه المعاني مجتمعة ىك الذم ييعدت معنى االتخاذ .

كقد بيَّنتي  ير مرة أفَّ أىؿ المةة في المعاجـ يعرِّفكف المفظ بما يرادفػو ، 
ك ايتيـ في ذلؾ إيضاح معناه ، كىذا ما يفعمو أىؿ التفسير في كتب التفسػير ، 

ػػػا التضػػػميف فػػػي النحػػػ ك فميسػػػت الةايػػػة منػػػو ذلػػػؾ ، بػػػؿ كثيػػػرنا مػػػا يكػػػكف المفػػػظ أمَّ
نَّمػػػا يمجػػػؤكف إلػػػى  المضػػػمَّف كاضػػػي المعنػػػى ال يحتػػػاج إلػػػى تعريػػػؼ كتفسػػػير ، كا 
تضمينو لحؿ إشكاالت نحكية ، كما فعمكا في تضميف أفعػاؿ ظػفَّ كأخكاتيػا لحػٌؿ 

دل مشػػكمة كركدىػػا فػػػي القػػرآف الكػػػريـ متعديػػة لمفعػػػكؿ كاحػػد ، كعنػػػدىـ أنَّيػػا تتعػػػ
لمفعكليف ، كىذا يتطمَّب إلباس كؿ فعؿ مف ىذه األفعاؿ معنى فعؿ آخر يتعػدل 
فرا ػػو مػػف  لمفعػػكؿ كاحػػد ، كال يكػػكف ىػػذا إاٌل بتجريػػد الفعػػؿ مػػف معنػػاه األصػػمي كا 
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حػػبلؿ معنػػى الفعػػؿ ا خػػر محمٌػػو ، مػػف ذلػػؾ اتخػػذ الػػذم يتعػػدل عنػػدىـ  محتػػكاه كا 
لكاحػػد سػػمخكا منػػو معنػػى االتخػػاذ ، الثنػػيف بمعنػػاه االتخػػاذم ، فممػػا جػػاء متعػػدينا 

كألبسػػػكه معنػػػى : عمػػػؿ ، أك صػػػنع ، أك اكتسػػػب ، كىػػػذه المعػػػاني الثبلثػػػة دخيمػػػة 
ػذى  عميو ، كال يصي إاٌل معناه األصمي ، أيصي مثبلن في قكلو تعالى : قىاليكٍا اتَّخى  كى

لىدنا أك صنع  { أف يككف المعنى أك التقدير : عمؿ اهلل كلدنا ،ُُٔل البقرة : الٌموي كى
اهلل كلػػدنا ، أك اكتسػػب اهلل كلػػدنا ؟  أيصػػي فػػي ىػػذه ا يػػة معنػػى العمػػؿ أك معنػػى 
الصنع ، أك معنى االكتساب أـ ال يصي فييا إاٌل معنى االتخاذ ؟  ككػذلؾ بػاقي 

  الشكاىد التي كردت فييا اتخذ متعدية لمفعكؿ كاحد .
فنا لداللتيا فجعؿ اتخذ بمعنى اكتسبى ، أك عمؿى ، أك صنع يعدت تحري 

كىذا ىك عيف ما حصؿ في كؿ شاىد قالكا بأفَّ اتخذ كردت فيو متعدية لكاحد ، 
 .في كؿ تضميف قيؿ بو مف دكف استثناء في كتب المةة 

اتخػػذ فػػي الحقيقػػة  جههواز جعههل اتخههذ المتعديههة الثنههين متعديههة لواحههد :
ػػا الثػػاني فيػػك منصػػكب عمػػى الحػػاؿ ، كالػػدليؿ عمػػى ذ لػػؾ أنَّيػػـ تتعػػدل لكاحػػد ، أمَّ

أجػػػازكا فػػػي إعػػػراب اتخػػػذ المتعديػػػة الثنػػػيف أف تكػػػكف متعديػػػة لكاحػػػد بعػػػد إعػػػراب 
الَّ المنصػػكب الثػػاني حػػاالن ال مفعػػكالن ثانينػػا ، فقػػد جػػاء فػػي إعػػراب قكلػػو تعػػالى :  

ػػاًفًريفى أىٍكًليىػػاء ٍؤًمنيػػكفى اٍلكى ل يجػػكز أف تكػػكف يىتًَّخػػذً {   ك ِٖل آؿ عمػػراف : يىتًَّخػػًذ اٍلمي
ل ىػك أىٍكًليىػاءل حػاالن كأف تكػكف المتعديػة الثنػيف ك أىٍكًليىػاءة لكاحػد ، فيكػكف  المتعدي
  لُ  الثانيلل

ًلي اكجاء في إعراب قكلو تعالى :   ٍيرى المٌػًو أىتًَّخػذي كى { ُْل األنعػاـ : قيٍؿ أى ى
ًلي ػا  ٍيرى المٌػًول مفعػكؿ أكؿ لػػ أتًَّخذيل ك كى تخػذ ل مفعػكؿ ثػاف...كيجكز أف يكػكف ا  أى ى

ل منصػػكبنا عمػػى الحػػاؿ مػػف  يػػرى ًلي ػػامتعػػدينا لكاحػػد ، فيكػػكف   ى ل ألنَّػػو فػػي األصػػؿ  كى
كالعمػة التػي اسػتند إلييػا إلعػراب المنصػكب الثػاني حػاالن ال مفعػػكالن  لِ  صػفة لػولل
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بو ، كىك ككنو في األصؿ صفة لؤلكؿ مكجػكدة فػي المنصػكب الثػاني لكػؿ فعػؿ 
و ينصب مفعػكليف أصػميما مبتػدأ كخبػر ، ألفَّ كػؿ قالكا بأنَّو مف أخكات ظفَّ كبأنَّ 

 خبر ىك في األصؿ صفة لممبتدأ   لذا كجب إعرابو حاالن عنو ال مفعكالن ثانينا .
ـٍ كأجازكا في إعراب اتخذ في قكلو تعالى :    ٍذتيميكهي كىرىاءكي كىاتَّخى
 لثاني{   أف تككف المتعدية الثنيف ، أكليما الياء ، كاِٗل ىكد : ًظٍيًري ا
ل حاالن  ًظٍيًري االمتعدية لكاحد ، فيككف  ل...كيجكز أف تككف ًظٍيًري ا
ذى ًمفى اٍلمىآلً كىًة  ككذلؾ أجازكا ىذيف اإلعرابيف في قكلو تعالى : لُ فقطلل  كىاتَّخى
ل ًإنىاثنا{ أف تككف اتخذ متعدية لمفعكليف ، مفعكليا األكؿ  َْل اإلسراء : ًإنىاثنا

ل قيدِّـ عمى األكؿ ، كأف تككف متعدية لمفعكؿ ًمفى اٍلمىآلً كىةً   كمفعكليا الثاني
كنحك ذلؾ أجازكا ىذيف  لِ ل حاؿ مف النكرة بعدهًمفى اٍلمىآلً كىةً كاحد ، ك 

ذيكا ًمف ديكًنًو آًليىةن اإلعرابيف في اتخذ في قكلو تعالى :   ل الكيؼ ىىؤيالء قىٍكمينىا اتَّخى
كفى أىـً كقكلو تعالى :   لّ {ُٓ:  ـٍ يينًشري ذيكا آًليىةن مِّفى األٍرًض ىي ل األنبياء : اتَّخى
مىا كىافى يىنبىًةي لىنىا أىف نَّتًَّخذى ًمف ديكًنؾى ًمٍف أىٍكًليىاءل الفرقاف كقكلو تعالى :   لْ {ُِ
كىذا يعني جكاز  لٔ {ِّأىأىتًَّخذي ًمف ديكًنًو آًليىةنل يس : كقكلو تعالى :   لٓ { ُٖ: 

تعدٍت لمفعكليف ، أف تككف متعدية لمفعكؿ كاحد ، بعد إعراب  جعؿ كؿ اتخذ
المنصكب الثاني حاالن ال مفعكالن ثانينا ، كمف دكف تضميف كىذا ىك الحؽ ، 

  كىذا ما ينطبؽ عمى ظفَّ كجميع أخكاتيا .
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كقػػاؿ  لُ قػػاؿ ابػػف فػػارس :   التػػرؾ : التخميػػة عػػف الشػػيءلل تههرك : -ٙ
..كمنو : تركة فبلف لما يخمفو بعد مكتو ، كقد الرا ب :   ترؾ الشيء : رفضو.

كقػػػاؿ الحمبػػػي :  لِ  يقػػػاؿ فػػػي كػػػؿ فعػػػؿ ينتيػػػي بػػػو إلػػػى حالػػػة مػػػا : تركتػػػو كػػػذالل
ٍكػػػتي ًممَّػػػةى قىػػػٍكـو الَّ ييٍؤًمنيػػػكفى ًبالمٌػػػًو كىىيػػػـ   التػػػرؾ : التخميػػػة ، كقكلػػػو تعػػػالى   ًإنِّػػػي تىرى
ل يكسػػػؼ :  كفى ـٍ كىاًفري ت عنيػػػا كأعرضػػػتي ، كقػػػاؿ ابػػػف { أم : ر بػػػّٕبًػػػا ًخرىًة ىيػػػ

: مفارقة ما يككف اإلنساف فيو ، كتػرؾ الشػيء ر بػة عرفة : الترؾ عمى ضربيف 
فالترؾ يعني التخمي ، كال يعني تحكيؿ الشيء مف  لّ  عنو مف  ير دخكؿ فيولل

حاؿ إلى حاؿ إاٌل أفَّ المعربيف كالنحاة أدخمكه في ىذا المعنػى ، جػاء فػي إعػراب 
ل األنعػػػاـ :   قكلػػػو تعػػػالى : ـٍ ـٍ كىرىاء ظيييكًركي ٍلنىػػػاكي كَّ ػػػا خى ٍكتـي مَّ تىػػػرى {   كتػػػرؾ ىنػػػا ْٗكى

ػػػػمِّنت معنػػػػى : صػػػػيَّر تعػػػػدت  متعديػػػػة لكاحػػػػد   ألنَّيػػػػا بمعنػػػػى التخميػػػػة ، كلػػػػك ضي
كقػػد جعػػؿ النحػػاة تػػرؾ مػػف أفعػػاؿ التحكيػػؿ بمعنػػى : صػػيَّر   كقكلػػو  لْ الثنػػيفلل
ـٍ يىٍكمى ً تعالى :   يي ٍكنىا بىٍعضى تىرى  { كقكؿ الشاعر : ٗٗل الكيؼ : ذو يىميكجي ًفي بىٍعضو كى

كربَّيتيػػػػو حتػػػػى إذا مػػػػا تركتيػػػػو      أخػػػػا القػػػػكـ كاسػػػػتةنى عػػػػف المسػػػػي             
 لٓ  شاربيويلل

كقػػاؿ المحقػػػؽ محمػػد محيػػػي الػػديف عبػػػد الحميػػد   الشػػػاىد فيػػو قكلػػػو  تركتيػػو أخػػػا 
كقػاؿ  لٔ  التصػييرلل القكـل حيث نصب فيو ترؾ مفعكليف   ألنَّػو فػي معنػى فعػؿ

الػػدكتكر فاضػػؿ السػػامرا ي :   تػػرؾ : كأصػػؿ تػػرؾ ككنػػو بمعنػػى : طػػرح كخمَّػػى ، 
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ـٍ فميا مفعكؿ كاحد ، فضمِّف معنى صيَّر فتعدل لمفعكليف ، نحك   ػيي ٍكنىػا بىٍعضى تىرى كى
ً ذو يىميكجي ًفي بىٍعضو   { قاؿ الشاعر : ٗٗل الكيؼ : يىٍكمى

 لُ  و      أخا القكـ كاستةنى عف المسي شاربيويللكربَّيتيو حتى إذا ما تركتي      
كتػػػرؾ : ىػػػي بمعنػػػى التخمػػػي سػػػكاء تعػػػدَّت لكاحػػػد أـ الثنػػػيف ، كىػػػذا ىػػػك  

نَّما ىي  معناىا في ا ية كالبيت ، فا ية ليست بمعنى : صيَّرىـ في ظممات ، كا 
إذا  بمعنى تركيـ عمػى ىػذه الحالػة ، ككػذلؾ قػكؿ الشػاعر إنَّمػا معنػاه ربَّيتػو حتػى

أكصمٍتو تربيتي  إلى أف يككف أخػا القػكـ كيعتمػد عمػى نفسػو تركتػو كتخميػتي عنػو 
كىػػػك فػػػي ىػػػذه الحػػػاؿ ، فثمػػػة فػػػرؽ أساسػػػي بػػػيف التػػػرؾ كالتصػػػيير ، ىػػػك أنَّػػػو فػػػي 
التصػػيير أثػػر يحدثػػو الفاعػػؿ فػػي التةييػػر كالتحكيػػؿ ، كلػػيس فػػي فاعػػؿ التػػرؾ أثػػر 

نَّما مجرد ترؾ المتػركؾ عمػى حالػو ػا  في ذلؾ ، كا  ، فقكلػؾ : صػيَّرتي أخػي مريضن
لتػو مػف سػميـ إلػى  ، يعني بكؿ كضكح أنَّؾ أنت الذم أحػدثتى فيػو المػرض ، كحكَّ
ػا   فأنػت لػـ تحػدث  مريض ، كليس عمى ىذا المعنى قكلػؾ : تركػتي أخػي مريضن
فيو المرض ، كلـ تكف را بنا في ذلػؾ ، بػؿ مػف المؤكػد كنػتى تػكدت لػك تركتػو كىػك 

 سميـ . 
ػػا جعػػؿ التػػرؾ بمعنػػى التصػػيير فػػي نحػػك قكلػػو تعػػالى :   ككيػػؼ يصػػي مى

ًلييٍخػػػػػػًزمى  ػػػػػػكًليىا فىبًػػػػػػًإٍذًف المَّػػػػػػًو كى مىػػػػػػى أيصي ػػػػػػةن عى ٍكتيميكىىػػػػػػا قىاً مى ػػػػػػف لِّينىػػػػػػةو أىٍك تىرى قىطىٍعػػػػػػتـي مِّ
ألنَّػو كيػؼ يصػٌي أف يكػكف المعنػى :  لِ { كالمينة : النخمػة ٓاٍلفىاًسًقيفل الحشر : 

رتمكىا قا مػػة ؟  ألفى الػػذم صػػيَّرىا قا مػػة ىػػك اهلل مػػا قطعػػتـ مػػف نخمػػة ، أك صػػيَّ 
 سبحانو ، ثـ كيؼ يصٌي أف يصيِّركىا قا مة كىي قا مة في األصؿ ؟  

{ ك رىٍىػكنال يعنػي ِْكىاتٍػريٍؾ اٍلبىٍحػرى رىٍىكنال الػدخاف : ككذلؾ قكلػو تعػالى :  
صػاب المػاء ، مف انت : ساكننا   فأمره أف يتركو ساكننا عمى ىي تو قار ا عمى حالو
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 لُ  كككف الطريؽ يبسنا ال يضػربو بعصػاه ، كال يةيػر منػو شػي نا   ليدخمػو القػبطلل
ػػا جػػاكزه  فػػاهلل سػػبحانو أمػػر مكسػػى عميػػو السػػبلـ بػػأف ال يضػػرب البحػػر بعصػػاه لمَّ
ليبقػى البحػػر سػػاكننا ، فػػالبحر لػػـ يكػػف جارينػػا ليصػػيِّره مكسػػى سػػاكننا ، بػػؿ ىػػك فػػي 

نَّمػػا أمػػره أ ف يتركػػو كيخميػػو عمػػى ىػػذه الحػػاؿ ، فكيػػؼ يصػػٌي أف حػػاؿ سػػككف ، كا 
نَّما أمره أف يتركو كأف يدعو عمى حالو .  يأمره بأف يصيِّر الساكف ساكننا ؟  كا 

تىرىكيػكؾى قىاً مناككػذلؾ قكلػو تعػالى :   { كالمعنػى : تركػكؾ ُُل الجمعػة : كى
ػػػا تخطػػػب مػػػف دكنيػػػـ قا من
 فكيػػػؼ يصػػػٌي جعػػػؿ التػػػرؾ بمعنػػػى التصػػػيير   ألفَّ  لِ 

ػا يخطػب قبػؿ أف يتركػكه ؟  فكيػؼ يصػٌي  الرسكؿ صمى اهلل عميو كسػمـ كػاف قا من
نَّمػا المعنػى  أف يككف المعنى : كصيَّركؾ قا منا ، كىك قا ـ قبؿ أف يصػيِّركه ؟  كا 

 : ترككؾ كتخمكا عنؾ كأنت في حاؿ ككنؾ قا منا تخطب فييـ . 
شاىد قالكا بأفَّ فجعؿ ترؾى بمعنى صيَّر يعدت تحريفنا لداللتيا في كؿ  

كىذا ىك عيف ما حصؿ في كؿ تضميف قيؿ بو ترؾ كردت فيو متعدية الثنيف ، 
 مف دكف استثناء في كتب المةة ،  

تػػػرؾ فػػي الحقيقػػػة  جههواز جعهههل تهههرك المتعديههة الثنهههين متعديهههة لواحههد :
ػػا الثػػاني فيػػك منصػػكب عمػػى الحػػاؿ ، كالػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ أنَّيػػـ  تتعػػدل لكاحػػد ، أمَّ

إعػػػراب تػػػرؾ المتعديػػػة الثنػػػيف أف تكػػػكف متعديػػػة لكاحػػػد بعػػػد إعػػػراب  أجػػػازكا فػػػي
ـٍ  المنصػكب الثػاني حػاالن ال مفعػكالن ثانينػا ، جػػاء فػي إعػراب قكلػو تعػالى : تىػػرىكىيي  كى

كفى  ػػػػاتو الَّ ييٍبًصػػػػري {   كأصػػػػؿ التػػػػرؾ : التخميػػػػة ، كيػػػػراد بػػػػو ُٕل البقرة : ًفػػػػي ظيميمى
عػػػد الثنػػػيف كػػػاف المفعػػػكؿ األكؿ ىػػػك التصػػػيير فيتعػػػدل الثنيف...فػػػإف قمنػػػا ىػػػك مت

ف كاف ترؾ متعدينا لكاحد كاف  ًفي ظيميمىاتو الضمير ، كالمفعكؿ الثاني   ًفي ل...كا 
لللل حاؿ مف الضمير المنصكب في ظيميمىاتو  ـٍ تىرىكىيي  كى

كىذا يعنػي جػكاز جعػؿ  لّ  
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كػػػػؿ  تػػػػرؾل تعػػػػدٍت لمفعػػػػكليف ، أف تكػػػػكف متعديػػػػة لمفعػػػػكؿ كاحػػػػد ، بعػػػػد إعػػػػراب 
ب الثػاني حػاالن ال مفعػكالن ثانينػا ، كىػذا ىػك الحػؽ ، كىػذا مػا ينطبػؽ عمػى المنصك 

 ظفَّ كجميع أخكاتيا .
ردَّ مف أفعاؿ التحكيؿ عنػد النحػاة التابعػة ألخػكات ظػف تنصػب ردَّ : -ٚ

 مفعكليف عندما تككف بمعنى صيَّر ، كقكؿ عبد اهلل بف الزبير : 
 مدفى لو سمكدنا رمى الحدثاف نسكة آؿ حرب    بمقدار س       
ا    كردَّ كجكىفَّ البيض سكدنا          فردَّ شعكرىفَّ السكد بيضن

كقػػػاؿ  لُ  ، ك  ردَّ فػػػي معنػػػى التصػػػيير كالتحكيػػػؿلل كالسػػػمكد : السػػػككت كالحػػػزف
ػمِّف  َـّ ضي الدكتكر فاضؿ السامرا ي :   الردت : صرؼ الشيء كرجعو إلى أىمو ، ثػ

 معنى التصيير ، كقكلو :  
ا    كردَّ كجكىفَّ البيض سكدنالل                        لِ فردَّ شعكرىفَّ السكد بيضن

كالحقيقػػػة أنَّػػػػو ال تضػػػميف كال تصػػػػيير كال نصػػػب لمفعػػػػكليف ، قػػػاؿ ابػػػػف فػػػػارس : 
  الػػػػراء كالػػػػداؿ أصػػػػؿ كاحػػػػد مطػػػػرد منقػػػػاس كىػػػػك رجػػػػع الشػػػػيء ، تقػػػػكؿ : رددتي 

أمَّػا مجي يػا فػػي  لّ  نفسػو إلػى كفرىػاللالشػيء أرده رد ا ، كسػمِّي المرتػٌد   ألفَّ ردَّ 
 بيت الشاعر بمعنى التصيير في قكلو

ا    كردَّ كجكىفَّ البيض سكدنا          فردَّ شعكرىفَّ السكد بيضن
فإنَّو مما يجب التنكيو بو أف شعر الشعراء ككبلـ البشر بصفة عامة كا ننا مف 

في تقعيد القكاعد العامة كانكا ، كميما بمةت فصاحتيـ إذا جاز أف يعتمد عميو 
فإنَّو يجب أف ال ييعتمد عميو في تقعيد القكاعد الخاٌصة ال في مجاؿ المةة كال 
في مجاؿ النحك ، ألفَّ البشر في كبلميـ ال يعنكف بالمعاني الخاصة   بؿ كثيرنا 
ما يضعكف األلفاظ بعضيا مكاف بعض ما تقاربت معانييا مف دكف أف ييعنىكا 
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ية الخاصة بينيا ، فبل ييميـ مثبلن أف يضعكا لفظ عدَّ مكاف ظفَّ  بالفركؽ المعنك 
ـى مكاف حسبى ، أك حسب مكاف  ، أك ظفَّ مكاف عدَّ ، أك أف يضعكا لفظ عم
ـى ، كقكؿ لبيد : حسبتي التقى كالجكد خير تجارة  ، فيذا كبلـ البشر ، كال  عم

ر ميما بمةت سيما إذا كانت ىذه القضية تتعمؽ بالكزف الشعرم ، فالشاع
فصاحتو كحرصو عمى تكخي الفصاحة ، فإنَّو كثيرنا بؿ دا منا ما يضحي بالكبلـ 
األفصي كبالتركيب األدؽ كاألبم  مف أجؿ أف ال يكسر كزف بيتو الشعرم كقكؿ 

 الشاعر المذككر : 
ا        كردَّ كجكىفَّ البيض سكدنا          فردَّ شعكرىفَّ السكد بيضن

إلى مضمكف معنى البيت استعماؿ صيَّر ال ردَّ   ألفَّ صيَّر فاألفصي كاألقرب 
تعني تحكيؿ الشيء مف حالة إلى حالة ، أمَّا ردَّ ففييا معنى إرجاع الشيء إلى 
نَّما ىذا مكاف صيَّر ، أم : مف األفصي  كاألبم   أصمو   كليس ىذا مكانيا ، كا 

 إمَّا أف يقاؿ
ا    ك        صيَّر كجكىفَّ البيض سكدنا فصيَّر شعكرىفَّ السكد بيضن

ا   أك أف يقاؿ :   فردَّ شعكرىفَّ البيض سكدنا     كردَّ كجكىفَّ السكد بيضن
كقد يككف الشاعر يعمـ بيذه الحقيقة المةكية ، ككاف يعمـ أنَّو مف األفصي أف 

، لكنَّو اضطر إلى مخالفة استعماؿ التركيب األدؽ كاألبم  يستعمؿ صيَّر ال ردَّ 
ؿ المحافظة عمى سبلمة كزف البيت الشعرم ، كؿ ىذا يحصؿ في   مف أج

 كبلـ البشر ، كال يحصؿ البتة في كبلـ اهلل سبحانو عمى . 
يَّر يعدت تحريفنا لداللتيا في كؿ شاىد قالكا بأنَّيا    فجعؿ ردَّ بمعنى صى

كىذا ىك عيف ما حصؿ في كؿ تضميف قيؿ بو مف كردت فيو متعدية الثنيف ، 
 ثناء في كتب المةة ، دكف است

فػػػػالرد يعنػػػػي إرجػػػػاع الشػػػػيء إلػػػػى مصػػػػدره ، كأصػػػػمو ، أك يعنػػػػي إرجػػػػاع 
الشػػػيء إلػػػى مػػػا كػػػاف عميػػػو ، كىػػػذا ىػػػك معنػػػاه أينمػػػا كرد فػػػي كتػػػاب اهلل ، كقكلػػػو 

ـٍ كيفَّػػاران تعػػالى :   ػػاًنكي ػػف بىٍعػػًد ًإيمى ػػٍف أىٍىػػًؿ اٍلًكتىػػاًب لىػػٍك يىػػريدتكنىكيـ مِّ ًثيػػره مِّ دَّ كى : ل البقرة كى
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ل آؿ عمػػراف : { كقكلػػو تعػػالى :  َُٗ ػػاًفًريفى ـٍ كى ػػاًنكي { كقكلػػو ََُيىػػريدتككيـ بىٍعػػًد ًإيمى
يتػػكٍا ًبأىٍحسىػػفى ًمٍنيىػػا أىٍك ريدتكىىا يٍِّيػػتـي ًبتىًحيَّػػةو فىحى ذىا حي { كقكلػػو ٖٔل النسػػاء : تعػػالى :  كىاً 

ٍينييىال التعػػالى :   ػػٍي تىقىػػرَّ عى ػػًو كى دىٍدنىػػاهي ًإلىػػى أيمِّ َـّ ُّقصػػص : فىرى { كقكلػػو تعػػالى :  ثيػػ
دىٍدنىاهي أىٍسفىؿى سىاًفًميفى   {ٓل التيف : رى

ردَّ في جواز جعل ردَّ المتعدية لمفعولين متعدية لمفعول واحد :  
الحقيقة تتعدل لكاحد ، أمَّا الثاني فيك منصكب عمى الحاؿ ، كالدليؿ عمى ذلؾ 

تككف متعدية لكاحد ، بعد إعراب  أنَّيـ أجازكا في إعراب ردَّ المتعدية الثنيف أف
 لىٍك يىريدتكنىكيـ مِّف :  المنصكب الثاني حاالن ال مفعكالن ثانينا ، جاء في إعراب قكلو

ـٍ كيفَّاران  اًنكي ل حاؿ مف الكاؼ كالميـ ، كيجكز أف كيفَّاران   ك  {َُٗل البقرة : بىٍعًد ًإيمى
 لُ  يككف مفعكالن ثانينا   ألفَّ يردت بمعنى يصٌيرلل

ل آؿ عمراف :  كقكلو تعالى :   ـٍ كىاًفًريفى اًنكي {   قكلو ََُيىريدتككيـ بىٍعًد ًإيمى
يىريدتككيـل ردَّ : يجكز أف ييضمَّف معنى صيَّر فينصب مفعكليف...كيجكز  تعالى : 

لل  لِ  أف ال يتضمف فيككف المنصكب الثاني حاالن
تكػػػػكف متعديػػػػة  كىػػػػذا يعنػػػػي جػػػػكاز جعػػػػؿ كػػػػؿ ردَّ تعػػػػدٍت لمفعػػػػكليف ، أف

لمفعػػػكؿ كاحػػػد ، بعػػػد إعػػػراب المنصػػػكب الثػػػاني حػػػاالن ال مفعػػػكالن ثانينػػػا كمػػػف دكف 
 ينطبؽ عمى ظفَّ كجميع أخكاتو تضميف ، كىذا ىك الحؽ ، كىذا ما

المبحث السادس : النصب عمى نزع الخافض والت مين بين الشعر والقرآن 
 الكريم 

فنػػػا مػػػف خػػػبلؿ ىػػػذا البحػػػث بمباحثػػػو الخمسػػػة السػػػابقة إلػػػى قضػػػيتيف  تعرَّ
عامتيف ، األكلى : أفَّ النصب عمى نػزع الخػافض كالتضػميف ال كجػكد ليمػا فػي 
القػػػرآف الكػػػريـ ، كالثانيػػػة : أفَّ النحػػػاة كالمفسػػػريف كثيػػػرنا مػػػا كجػػػدتييـ يصػػػفكف لةػػػة 
القػػرأف الكػػريـ ، بأنيػػا جػػاءت عمػػى  يػػر األصػػؿ   اسػػتنادنا إلػػى القكاعػػد النحكيػػة 
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أشعار العرب ، المممكءة إلى حٌد التخمة بالمحف الميتىعىمَّد فيو التي استنبطكىا مف 
، كىذا ما اعترؼ بػو المةكيػكف تحػت اسػـ : الضػركرات الشػعرية ، ككػاف األىكلػى 
بيـ أف يعكسكا ىػذه المعادلػة   ألفَّ الػذم دفعيػـ أكؿ مػرة لكضػع المبنػات األكلػى 

ضػياع ، فيػذا ىػك الػدافع لمنحك ، ىك دافػع الحفػاظ عمػى لةػة القػرأف الكػريـ مػف ال
ؿ  مػػف حاجػػة إلػػى اسػػتنباط قكاعػػد  األساسػػي ، فمػػكاله لمػػا كجػػد صػػناع النحػػك األيكى
المةػػة ، ككتابتيػػا كتعمميػػا كتعميميػػا لؤلبنػػاء كاألحفػػاد ، فالحفػػاظ عمػػى لةػػة القػػرآف 
الكريـ  كاف الدافع الكحيد لنشأة النحك العربي ، ككذب كافتػرل مػف ادعػى ، بأنَّػو 

 لُ الدافع  دكافع القكمية العربية ، كالدكافع االجتماعية  كانت مع ىذا

كلك صٌي ىذا االدعاء ، لحفظت ىػذه الػدكافع بػاقي المةػات مػف الضػياع 
، كأكبر دليؿ عمى ذلؾ ، أفَّ المةات العالمية كافة التي عاصرت نػزكؿ القػرآف ، 

ات ضاعت جميعيا مف دكف استثناء ، فقد تبدلت كتةيػرت كتفرعػت إلػى عػدة لةػ
، ابتعدت جميعيا عػف لةػة األـ بصػفة أساسػية ، إاٌل المةػة العربيػة ، فقػد حفظيػا 
القػػرآف الكػػريـ مػػف أف تتبػػدؿ كتتفػػرع ، حتػػى اسػػتمرار التػػأليؼ فػػي النحػػك العربػػي 
كاف سببو استمرار كجكد القرآف الكػريـ محفكظنػا كبمسػانو العربػي المبػيف   إذ لػكال 

ة برمتيا بعد عصر النزكؿ فػي  ضػكف بضػعة القرآف الكريـ لتةيرت المةة العربي
 قركف ، كانقطع التأليؼ في النحك العربي .

ؿ مػػرة إلػػى   فقػػد كانػػت الةايػػة األكلػػى كاألساسػػية التػػي دفعػػت النحػػاة ، أكَّ
كتابة النحك ، ىي أف نستنبط قكاعد المةػة مػف القػرآف الكػريـ ، لمحفػاظ عمػى لةػة 

ه القكاعػد المسػتنبطة منػو مػف جيػة كتاب اهلل مف الضياع مف جيػة ، كلنػتعمـ ىػذ
 أخرل ، لنككف عمى صمة بمةة القرآف الكريـ لنعيو كنفيمو  

                                                 

، كالمػػػػػدارس النحكيػػػػػة لخديجػػػػػة  ُِل ينظػػػػػر : : المػػػػػدارس النحكيػػػػػة لشػػػػػكقي ضػػػػػيؼ ص  ُ 
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ىذه ىي الةاية التي عاىػد بيػا ربيػـ عمػى تنفيػذىا بحػذافيرىا ركاد النحػك 
ؿ ، لكف الذم يبدك أفَّ الخمؼ ارتدكا عمػى أدبػارىـ ، ك يػركا كبػدَّلكا  ، ككتَّابو األيكى

نبطكا قكاعػد المةػة مػف القػرآف الكػريـ ، كيخضػعكا ليػا لةػة ، فيـ بػدالن مػف أف يسػت
العرب ، استنبطكىا مف أشعار العرب ، ثـ راحكا فأخضعكا ليا لةة القرآف الكريـ 

 ، حتى حكمكا ، استنادنا إلييا ، عمى كثير مف آيات كتاب اهلل بالشذكذ .  
الكريـ في كالعجيب كالةريب أفَّ النحاة آثركا الشعر العربي عمى القرآف  

صيا ة قكاعد المةػة ، عمػى الػر ـ مػف إجمػاعيـ عمػى أف الشػعر العربػي محكػـك 
بػػػػالكزف كالقافيػػػػة   ممػػػػا يجعػػػػؿ الشػػػػاعر مضػػػػطر ا لمتضػػػػحية بػػػػالمعنى كبالتركيػػػػب 
األفضػػػؿ مػػػف أجػػػؿ الحفػػػاظ عمػػػى كزف الشػػػعر ككحػػػدة القافيػػػة ، فمػػػف ىػػػذا الشػػػعر 

النحػاة ، القػكؿ بالنصػػب  الػذم اختمػؽ فيػو ناظمػو مػا اضػطر أف يختمقػو ، اختمػؽ
 عمى نزع الخافض .

كيبػػػدك أف الػػػذم حمػػػؿ النحػػػاة عمػػػى القػػػكؿ بيػػػذا القػػػكؿ المختمػػػؽ ضػػػياع  
داللة حرؼ الجر ، مما اضػطرىـ إلػى  إعػراب االسػـ مجػركرنا اسػتنادنا إلػى لفظػو 
ػػػػا ، لػػػػػذلؾ لػػػػـ يتعػػػػػدد االسػػػػػـ  ال إلػػػػى داللتػػػػػو ، بخػػػػبلؼ إعرابػػػػػو منصػػػػػكبنا كمرفكعن

عػػػػددت أنػػػػكاع األسػػػػماء المنصػػػػكبة حسػػػػب دالالتيػػػػا ، فينػػػػاؾ المجػػػػركر ، بينمػػػػا ت
المفعػػػكؿ بػػػو ، كالمفعػػػكؿ معػػػو ، كالمفعػػػكؿ ألجمػػػو ، كالمفعػػػكؿ فيػػػو ، كالتمييػػػز ، 
ا تعددت أنكاع األسماء المرفكعة  كالحاؿ ، ك يرىا مف المنصكبات  ، كليذا أيضن

دالالت ، إاٌل أنَّػػػو لػػػـ يحصػػػؿ مثػػػؿ ىػػػذا فػػػي األسػػػماء المجػػػركرة ، لعػػػدـ األخػػػذ بػػػ
الحػػركؼ الجػػػارة التػػي عممػػػت فييػػا الجػػػر ، كلعػػؿ السػػػبب فػػي ذلػػػؾ كثػػرة حػػػركؼ 
الجر مف جية ، كتعدد دالالت الحرؼ نفسو ضمف السياقات المختمفة مػف جيػة 
ثانيػػػة ، كصػػػعكبة تحديػػػد داللػػػة الحػػػرؼ أحياننػػػا مػػػف جيػػػة ثالثػػػة   فيػػػذه األمػػػكر 

كرنا ، مػػف دكف أف مجتمعػة جعمػػت النحػػاة يكتفػكف بػػإعراب مػػا جػر بػػاألحرؼ مجػػر 
يصػػطمحكا عمػػى تسػػميتو بمػػا دٌؿ عميػػو الحػػرؼ ، ممػػا جعػػؿ التعػػرؼ إلػػى مةػػزل 
التحػػػػكؿ مػػػػف الجػػػػر إلػػػػى النصػػػػب ، يحتػػػػاج إلػػػػى كػػػػد  فػػػػي الػػػػذىف ، فمػػػػاؿ النحػػػػاة 
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لتقاعسػػيـ عػػف إنعػػاـ النظػػر فػػي داللػػة كػػؿ مجػػركر، إلػػى اخػػتبلؽ القػػكؿ بالنصػػب 
كم داللػة الجػر كالنصػب طمػس عمى نزع الخػافض ، كال يخفػى أفَّ االدعػاء بتسػا

 لمحقيقة كتحريؼ لممعنى المراد  .
كالنصب عمى نزع الخافض قد يككف لو كجػكد فػي شػعر العػرب ، ذلػؾ  

أفَّ الشػػاعر العربػػي محكػػكـ بػػالكزف ، فػػإذا جػػاء البيػػت ال يسػػتقيـ كزنػػو إاٌل بحػػذؼ 
 الجػار حذفػو كنصػب االسػػـ ، أم : لػـ ينصػب ، ألنَّػػو أراد معنػى النصػب ، ففػػي
ىذه الحالة يمكف أف يككف في الشػعر نصػب عمػى نػزع الخػافض ، ألفَّ ىػذا ىػك 
ػػا التجػػاء الشػػاعر إليػػو   أفَّ فػػي تراكيػػب الكػػبلـ  مػػراد الشػػاعر ، كممػػا سػػكَّغ  أيضن
معاني متقاربة ، كأفَّ الشاعر ال يعنيو إرادة ىذه المعنى أك ذاؾ ، ما داـ المعنى 

كف بالػديار ، أك عمييػا ، أك حكليػا ، أك اإلجمالي يشػمميما ، فيػك إف قػاؿ : تمػر 
فكقيػػػا ، أك قػػػاؿ : تمػػػركف الػػػديار ، ففػػػي جميػػػع ىػػػذه التراكيػػػب قػػػد أراد معنػػػى : 
 المركر بالديار ، لذلؾ جاز أف يقاؿ ، أك أف يعرب  الديارل في بيت الشاعر 

ـي       كف الديارى كلـ تىعيكجكا        كبلميكـ عميَّ إذنا حرا تمرت
 

عمى نزع الخػافض ، ألنَّػو قػد أراد معنػى جػره بالبػاء ، كلػـ بأنو منصكب 
يحذؼ الباء كينصب االسػـ إاٌل اضػطرارنا لفظي ػا ، كقػد تقػدـ استشػياد النحػاة بيػذا 
البيػػػت عمػػػى شػػػذكذ حػػػرؼ الجػػػر ، كقػػػالكا األصػػػؿ : تمػػػركف بالػػػديار ، أك تمػػػركف 

ال ينقػاس  عمى الديار ، كقالكا : مذىب الجميكر أفَّ حذؼ حرؼ الجػر ىنػا شػاذ
كاألمر قد ييكف لك حصركا العمؿ بيػذا القػكؿ  لُ ، بؿ يقتصر فيو عمى السماع 

 المختمؽ عمى كبلـ العرب ، كلـ تتعدَّ مآخذه لةة القرآف الكريـ .
إذف قد يصػي الحكػـ عمػى قػكؿ الشػاعر بالشػذكذ ، ألنػو محكػكـ بػالكزف  

، بػػيف ذكػػر حػػػرؼ الشػػعرم ، فالشػػاعر العربػػي ال يعنيػػػو االخػػتبلؼ فػػي المعنػػػى 
الجػػػر كحذفػػػو ، أكثػػػر ممػػػا يعنيػػػو سػػػبلمة شػػػعره مػػػف أف يختػػػؿ كزنػػػو   فالبشػػػر ال 
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ييميػػـ النظػػر إلػػى جز يػػات المعػػاني ، فيػػك يعٌبػػر عنيػػا كيفمػػا اتفػػؽ ، مػػا داـ قػػد 
أصاب المعنى العاـ ، كما أنَّو ال ييمو إف أخطأ كلـ يصب في دقػا ؽ األمػكر   

 ك كبلـ البشر ، ككبلـ اهلل عمى خبلفو .ألنو  لـ يشذ عف أقرانو ، فيذا  ى
قاؿ ابف قتيبة :   ألنَّو قد يجػكز فػي الشػعر ، مػا ال يجػكز فػي الكػبلـ   

كقػاؿ    لُ  الضطرار الشاعر إلى ذلؾ   إلقامػة كزف الشػعر ، كتػأليؼ القػكافيلل
ابف عصفكر في كتابو ضرا ر الشعر :   اعمـ أفَّ الشعر لمَّا كاف كبلمنا مكزكننػا 

خرجػػو الزيػػادة فيػػو كالػػنقص عػػف صػػحة الػػكزف ، كيحيمػػو عػػف طريػػؽ الشػػعر ، ، ي
 لِ  أجاز العرب فيو ما ال يجكز في الكبلـلل

كضمَّف ابف عصفكر كتابو ىذا ، أنكاعنا كثيرة مف الضركرات الشعرية ، 
منيػػػا مػػػا أدخمػػػو النحػػػاة فػػػي بػػػاب النصػػػب عمػػػى نػػػزع الخػػػافض ، فقػػػاؿ :   كمنػػػو 

كؿ ، ككصػػػكؿ العامػػػؿ إليػػػو بنفسػػػو لمضػػػركرة ، حػػػذؼ حػػػرؼ الخفػػػض مػػػف المعمػػػ
 تشبيينا لو بالعامؿ الذم يصؿ بنفسو ، نحك قكؿ جربر : 

ـي     كفى الدِّيارى كلـ تىعيكجكا            كبلميكـ عميَّ إذنا حرا  تىميرت
 يريد : عمى الديار ، كقكؿ النابةة : 

 لّ مى فراشي كييقشىبي فبتت كأفى العا دات فرشنني       ىراسنا بو ييع          
يريد : فرشف لي ، فحذؼ البلـ كأكصػؿ الفعػؿ إلػى الضػمير بنفسػو ، كمثػؿ ذلػؾ 

 قكؿ ا خر 
 تىحفت فتبدم ما بيا مف صبابةن  كأخفي الذم لكال األسى لقضاني     

لل  لْ  يريد : لقضى عميَّ
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كلكػػكف شػػكاىد النصػػب عمػػى نػػزع الخػػافض السػػماعي  يػػر الميطَّػػرىد فػػي 
الكػػريـ ، التػػي بسػػطنا القػػكؿ فػػي نمػػاذج مختػػارة منيػػا ، قػػد عػػدَّىا النحػػاة ، القػػرآف 

عرابػػػو ، كتقسػػػيره ، شػػػاذة ، قرنكىػػػا كسػػػاككىا  كأصػػػحاب كتػػػب معػػػاني القػػػرأف ، كا 
بالضركرات الشعرية التي استشيد بيا ابػف عصػفكر فػي كتابػو : ضػرا ر الشػعر، 

ض ىػذه الشػكاىد   التي ال تجكز في سػعة الكػبلـ ، كقػد أرجػأتي الحػديث عػف بعػ
ألبػيف مػػف خبلليػا ىػػذه الحقيقػػة فػي ىػػذا المبحػػث ، مػف ذلػػؾ مػػا قػالكه فػػي إعػػراب 

 الشكاىد القرآنية ا تية : 
ػػًميعه  ، قػػكؿ اهلل تعػػالى الشههاهد االول ػػكٍا الطَّػػبلىؽى فىػػًإفَّ المٌػػوى سى مي ٍف عىزى :  كىاً 

ًميـه  ػػػػكٍا  :  كقػػػػاؿ اهلل تعػػػػالى {ِِٕل البقػػػػرة : عى تَّػػػػىى يىٍبميػػػػ ى كىالى تىٍعًزمي ػػػػاًح حى ٍقػػػػدىةى النِّكى عي
مىوي    {ِّٓل البقرة : اٍلًكتىابي أىجى

قػػاؿ النحػػاس فػػي إعػػراب ا يػػة الثانيػػة :   أم : عمػػى عقػػدة النكػػاح ، ثػػـ 
كقػاؿ القيسػي :   أم :   لُ  حذؼ  عمىل...كالحذؼ في ىذه األشياء ال يقػاسلل
لل أبػػػك البركػػػات بػػػف  كقػػػاؿ  لِ  عمػػػى عقػػػدة النكػػػاح ، فممػػػا حػػػذؼ الحػػػرؼ نصػػػبى

األنبػػارم :   أف يكػػكف منصػػكبنا عمػػى تقػػدير حػػذؼ حػػرؼ الجػػر ، كتقػػديره : كال 
 لّ تعزمكا عمى عقدة النكاح ، فحذؼ حػرؼ الجػر ، فاتصػؿ الفعػؿ بػو فنصػبولل 

ًميـه  كقاؿ العكبرم :   قكلو تعالى : ٍف عىزىميكٍا الطَّبلىؽى فىػًإفَّ المٌػوى سىػًميعه عى ل البقػرة  كىاً 
: أم عمػػػى الطػػػبلؽ ، فممػػػا حػػػذؼ الحػػػرؼ نصػػػبى ، كيجػػػكز أف يكػػػكف  {ِِٕ: 

ل عمػػػى  نػػػكلل فعػػػداه بةيػػػر حػػػرؼلل  ػػػؿى  عػػػـز مى حى
ٍقػػػدىةى كقػػػاؿ :     لْ  ػػػكٍا عي كىالى تىٍعًزمي

مىوي  تَّىى يىٍبمي ى اٍلًكتىابي أىجى { أم : عمى عقدة النكاح ، كقيػؿ : ِّٓل البقرة : النِّكىاًح حى
                                                 

 . ّٕٕ/ِ، كينظر البحر المحيط لؤلندلسي :  ٗٗل إعراب القرآف ص  ُ 

 . ََُ/ُل مشكؿ إعراب القرآف :  ِ 

 ُُٔ/ُ ريب إعراب القرآف  ل البياف في ّ 

 . ُْٔ/ُل التبياف في إعراب القرآف :  ْ 



 

 
237 

كجػاء فػي الػدر  لُ يتعػدل بنفسػو ، فيعمػؿ عممػولل   تعزمكال بمعنػى  تنػككال كىػذا
ػػكٍا الطَّػػبلىؽى المصػػكف  :   قكلػػو تعػػالى :   مي ٍف عىزى ل فػػي نصػػب الطػػبلؽ كجيػػاف : كىاً 

ل بتعدل بػػ عمىل...كالثاني : أف  أحدىما : أنَّو عمى إسقاط الخافض   ألفَّ  عـز
ل معنى  نكلل فينتصب مفعكالن بولل  ا فػي إعػراب: كجاء فيو أيلِ تيضمِّف  عـز ضن

:   قكلػو  عقػدةل فػي نصػبو ثبلثػة أكجػو   ل كىالى تىٍعًزميكٍا عيٍقدىةى النِّكىاحً  قكلو تعالى :
ل معنػى مػا يتعػدل بنفسػو ، كىػك  ػمِّف  عػـز : أحدىا : أنَّو مفعكؿ بػو عمػى أنَّػو ضي
 تنػػػككال أك  تباشػػػركال كنحػػػك ذلػػػؾ ، كالثػػػاني : أنَّػػػو منصػػػكب عمػػػى إسػػػقاط حػػػرؼ 

ل يتعػػػدل بيػػػا... كالثالػػػث : أنَّػػػو منصػػػكب عمػػػى الجػػػر ، كىػػػك   عمػػػىل فػػػإفَّ  عػػػـز
كقػاؿ الػدكتكر فاضػؿ السػامرا ي :  ل ّ المصدر فإفَّ المعنػى : كال تعقػدكا عقػدةلل 

ٍقػػػدىةى   كقػػػد ييضػػػمَّف فعػػػؿ الـز معنػػػى فعػػػؿ متعػػػد ، كقكلػػػو تعػػػالى :   ػػػكٍا عي كىالى تىٍعًزمي
ل فعؿ الِّٓالنِّكىاًحل اليقرة :  مِّف معنى : كال تنككالل{ ألفَّ  عـز  لْ ـز ، كقد ضي

تبػػػيَّف ممػػػا تقػػػدـ نقمػػػو مػػػف أقػػػكاؿ أىػػػؿ المةػػػة كالتفسػػػير أفَّ كػػػبل القػػػكليف :  
ل ال يتعػدل  النصب عمى نزع الخافض ، كالتضميف ، قا ـ عمػى أسػاس أفَّ  عػـز
ل فػي ا يتػيف متعػدينا  إلى مفعكلو بنفسو ، بؿ يتعدل إليو بػػ عمىل كقػد جػاء  عػـز

عكلػػو بنفسػػو ، خػػبلؼ األصػػؿ كمػػا ظٌنػػكا ، كعػػدكا ذلػػؾ إشػػكاالن يحتػػاج إلػػى إلػػى مف
ػػا عمػػى إعػػراب كػػؿ  مػػف  الطػػبلؽل ك عقػػدةل  حػػٌؿ ، فحمَّػػكه عمػػى أحػػد كجيػػيف : إمَّ
ل معنػى  نػكلل . ىػذا مػا  مَّػا عمػى تضػميف  عػـز منصكبنا عمى نػزع الخػافض ، كا 

ػ ا عمػى أفَّ  العػـز فػي أجمع عميو النحاة ، كالمعربػكف ، كالمفسػركف كأجمعػكا أيضن
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ا يػػة األكلػػى ، يعنػػي :  التصػػميـ عمػػى الطػػبلؽ ، كفػػي ا يػػة الثانيػػة ، يعنػػي : 
 لُ العـز عمى عقدة النكاح 

إفَّ إعراب كؿ  مف  الطبلؽل  في ا ية األكلى  كعقدةل في ا يػة الثانيػة 
ل ، معنػػى   ، منصػػكبنا عمػػى نػػزع الخػػافض ، أك إعرابػػو مفعػػكالن بػػو بتضػػميف  عػػـز

  نكلل ، فاسد ، كباطؿ ، كال يصي ، لما يأتي : 
ذىب النحاة كالمفسركف إلى القكؿ بالنصب عمػى نػزع الخػافض ، أك -ُ

ل  في كػبلـ العػرب يتعػدَّل إلػى  إلى القكؿ بالتضميف، استنادنا إلى أفَّ الفعؿ  عـز
ف  مفعكلػػػو بحػػػرؼ الجػػػر  عمػػػىل  كليػػػذا قػػػالكا بػػػأفَّ التقػػػدير فػػػي ا يػػػة األكلػػػى : كا 

زمػػػكا عمػػػى الطػػػبلؽ ، أك: كال تنػػػككا الطػػػبلؽ ، كفػػػي ا يػػػة الثانيػػػة بتقػػػدير : كال ع
تعزمػػػػكا عمػػػػػى عقػػػػدة النكػػػػػاح ، أك: كال تنػػػػػككا عقػػػػدة النكػػػػػاح ، إاٌل أفَّ المعجمػػػػػات 
المةكية نقمت جكاز الكجييف عمى حد سكاء ، فقد جاء في كتػاب العػيف لمخميػؿ : 

قػػاؿ : يعتػػـز الطريػػؽى ، ال :  لِ ل   كالرجػػؿ يعتػػـز الطريػػؽى فيمضػػي ، كال ينثنػػيل
يعتـز عمى الطريؽ ، كجاء في تيذيب المةة لؤلزىرم ، مػادة ، عػـز :   قػاؿ اهلل 

ـى األٍمري ، عز كجؿ :   { سمعتي المنذرم يقكؿ : سمعت أبا ُِل محمد : فىًإذىا عىزى
ـى األٍمري الييثـ يقكؿ في قكلو تعالى :   نَّمػا ل ىك فاعؿ معنػاه المفعػك فىًإذىا عىزى ؿ ، كا 

ـي األمري ، كال يىٍعًزـي ، كالعـز لئلنسػاف ، ال لؤلمر...كقػاؿ الزجػاج :   ـى ييٍعزى ػزى فىػًإذىا عى
، قػاؿ : ىػذا معنػاه ، كالعػرب تقػكؿ : لّ ل فإذا جدَّ األمر كلـز فرض القتاؿ األٍمري 

                                                 

،  ََُ/ُ، كمشػػػكؿ إعػػػراب القػػػرآف لمقيسػػػي  ٗٗل ينظػػػر : إعػػػراب القػػػرآف لمنحػػػاس ص  ُ 
، كالتبياف في إعراب القرآف لمعكبرم  ُِٔ-ُُٔ/ُاف في  ريب إعراب القرآف لؤلنبارم كالبي
، كالبحػػػػػر المحػػػػػيط ألبػػػػػي حيػػػػػاف  ِٓٓ/ِ، كمةنػػػػػي البيػػػػػب البػػػػػف ىشػػػػػاـ  ُِٓ/ُ،  ُْٔ/ُ
 . ّْٓ/ِ، كالدر المصكف  ْٓٔ/ِ

 . ُُٔل ص  ِ 

عرابو لمزجاج  ّ   .  ُُ/ٓل ينظر : معاني القرآف كا 



 

 
239 

ميػكٍا الطَّػبلىؽى عزمتي األمرى ، كعزمػتي عميػو ، قػاؿ اهلل تعػالى :   ٍف عىزى فىػًإفَّ المٌػوى   كىاً 
ًميـه     (ٔ){للِِٕل البقرة : سىًميعه عى

ـى األٍمػػػري أم : إذا أضػػػفنا مػػػا دؿ عميػػػو قكلػػػو تعػػػالى :    ػػػزى ل جػػػازت فىػػػًإذىا عى
 ثبلثة أكجو : عـز األمري ، كعزمتي األمرى ، كعزمتي عمى األمر . 

كقاؿ األصفياني :   العـز كالعزيمة : عقد القمب عمػى إمضػاء األمػر ، 
عزمتي األمرى ، كعزمتي عميو ، كاعتزمتلل يقاؿ :

 لِ  
ل فػػػي تعػػػدييا بنفسػػػيا تػػػارة  كقػػػاؿ الحريػػػرم :   كيضػػػاىي لفظػػػة  أجمعػػػتي
ل فيقػػاؿ : عزمػػتي عمػػى األمػػر ، كعزمتػػو ،  ،كبحػػرؼ الجػػر أيخػػرل لفظػػة  عزمػػتي

تَّػىى يىٍبميػ ى اٍلًكتىػابي كما قاؿ ، عز كجؿ :     ٍقػدىةى النِّكىػاًح حى مىػوي  كىالى تىٍعًزميكٍا عي ل البقرة أىجى
 لّ {للِّٓ: 

  كقاؿ ابف بٌرم : كيقػاؿ : عزمػتي عمػى األمػر ، كعزمتيػو ، قػاؿ األسػكد 
 بف عمارة النَّكفمي : 

 خميمىيَّ مف سيٍعدل أًلمَّا فسمِّما      عمى مريـ ال يبعدي اهلل مريما    
 لْ  فييعمماللكقكالن ليا ىذا الفراؽ عزمًتو    فيؿ مكعد قبؿ الفراؽ              

كالشاىد في البيت : عزمًتو ، كقاؿ القرطبػي :    يقػاؿ : عػـز الشػيءى ، 
كفػػي  لٓ كعػـز عميػػو... قػاؿ سػػيبكيو : كالحػذؼ فػػي ىػذه األشػػياء ال يقػاس عميػػولل

ػػػا ، مػػػف بػػػاب :  المصػػػباح المنيػػػر لمفيػػػكمي :   عػػػـز عمػػػى الشػػػيء ، كعزمػػػو عزمن

                                                 

 . ِِْٓ/ّل تيذيب المةة  ُ 

 . ّْٕل المفردات في  ريب القرآف : ص  ِ 
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ة : عقػد القمػب عمػى إمضػاء األمػر كقاؿ السميف الحمبي :   العزيم  لُ  ضربلل
 لِ ، كيتعدل بنفسو ، كبػ عمىل يقاؿ : عزمتي األمر، كعزمتي عميولل 

كيظيػػر أفَّ الزمخشػػرم أخػػذ بمػػا جػػاء فػػي كػػبلـ العػػرب فػػي تفسػػيره لقكلػػو 
مىوي تعالى :   تَّىى يىٍبمي ى اٍلًكتىابي أىجى قد قاؿ { فِّٓل البقرة : كىالى تىٍعًزميكٍا عيٍقدىةى النِّكىاًح حى

: في إعراب ىذه ا ية :   مف : عزـى األمرى ، كعزـى عميولل
  لّ  

ل  إلػػػى مفعكلػػػو بنفسػػػو ، كتعدِّيػػػو إليػػػو   فػػػإذا جػػػاء فػػػي المةػػػة تعػػػدِّم  عػػػـز
بػ عمىل  فيؿ ثمة داع بعد ذلؾ إلػى إعػراب االسػـ المنصػكب بعػده فػي ا يتػيف، 

ل معنى  نكلل   ؟ منصكبنا عمى نزع الخافض ، أك تضميف  عـز
ف فػػػي كتػػػب النحػػػك ، كال سػػػيما التػػػي -ِ مػػػف المعمػػػكـ ، ككمػػػا ىػػػك مػػػدكَّ

اختصػػػت بشػػػرح حػػػركؼ المعػػػاني ، أفَّ لكػػػؿ حػػػرؼ مػػػف حػػػركؼ الجػػػر معنػػػاه ، 
فيجب في البدء أف يؤخذ ىذا المعنى في الحسباف ، فيجتيد الباحث في استنباط 

ل  المعنػػػى المػػػراد مػػػف اسػػػتعمالو فػػػي السػػػياؽ ، كلػػػـ يسػػػتعمؿ القػػػرآف الكػػػريـ   عػػػـز
ف عزمػػكا  متعػػدِّينا إلػػى مفعكلػػو بػػػ عمىل  لػػذلؾ نقػػكؿ : إنَّػػو لػػك قيػػؿ فػػي الكػػبلـ : كا 
عمى الطبلؽ ، ألفاد تسميط العـز عمى الطبلؽ   ألفَّ  عمىل داللتيا العامة ىي 
االستعبلء  عمى الشيء ، حقيقة ، أك مجازنا ، فيككف المعنى باسػتعماؿ   عمػىل 

الطبلؽ ، ال عمى أمر آخر  يػره ، فعنػد حػذؼ  كما يبدك حصر العـز عمى أمر
ىذا الحرؼ ، سيككف حتمنا أريد بػو االسػتةناء عػف معنػاه المػذككر ، ليسػتبدؿ بػو 
معنى آخر ، كىك معنى النصب ، أم : معنػى المفعكليػة ، كىػك الػذم جػيء بػو 

ًمػيـه في قكلو تعالى :   ٍف عىزىميكٍا الطَّبلىؽى فىًإفَّ المٌػوى سىػًميعه عى { فقػد ِِٕ البقػرة : ل كىاً 
ل إلػػػػى مفعكلػػػػو بنفسػػػػو   ألنَّػػػػو أريػػػػد أف يسػػػػتكعب العػػػػـز الطػػػػبلؽ ،  ػػػػدِّم   عػػػػـز عي

                                                 

 . َْٖل ص  ُ 
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اؾ مجػػػاؿ ،  كيحتػػػكم عميػػػو ، كيشػػػممو مػػػف كػػػؿ جكانبػػػو ، مػػػف دكف أف يكػػػكف ىنػػػ
عػػف ىػػذا العػػـز   أك ألنَّػػو أريػػد الطػػبلؽ بصػػفة عامػػة ،  رجػػكعينفػػذ مػػف خبللػػو ال

أخػػرل ، فإنَّػػو كمػػا سػػيأتي ، أفَّ القػػرآف  كبكػػؿ دالالتػػو ، ىػػذا مػػف جيػػة كمػػف جيػػة
الكريـ استعمؿ فعؿ العـز ، كلـ يستعمؿ فعؿ النية   ألفَّ العػـز أقػرب إلػى الفعػؿ 
كمالػو  مف النية ، فيك أكلى مف أف يترتَّب عميو الحكـ ، كلتحقيػؽ ىػذا الةػرض كا 

بػأم ، فإنَّو لـ يستعمؿ حرؼ الجر بيف فعؿ العػـز كالطػبلؽ ، فمػـ يفصػؿ بينيمػا 
فاصؿ لفظي ، ليككف ذلؾ دليبلن عمى قرب العـز مف الطػبلؽ ، كمبلصػقتو لػو ، 

 أك أفَّ الطبلؽ سيعقبو ، كيباشره ، قصرت المدة ، أـ طالت .
اسػػتنادنا إلػػى الحقيقػػة التػػي طػػاؿ مػػا أشػػرنا إلييػػا فػػي المبحػػث األكؿ ، -ّ

س لفظػي بأفَّ قكؿ النحػاة كالمفسػريف بالنصػب عمػى نػزع الخػافض قػا ـ عمػى أسػا
بحػػت ،  لػػذا كػػاف مػػف البػػدييي أف ال يتطرقػػكا إلػػى قضػػية الفػػرؽ فػػي الداللػػة بػػيف 
النصب الذم عميو ا يتاف الكريمتاف ، كبيف الجٌر الػذم عػٌدكه ىػك األصػؿ ، بػؿ 
صػرحكا  يػر مػػرة ، كمػا مػرَّ ، إلػػى أفَّ النصػب ىػك بمعنػػى الجػر ، فيػذا يعنػػي ، 

 نصبا عبثنا ، كىذا مأخذ كبير .مف حيث لـ يشعركا ، الحكـ عمى أنَّيما 
تبيَّف كما تقدَّـ في المبحث األكؿ أفَّ النحاة كالمفسريف عددكا األفعاؿ -ْ

ل ، مف بينيا  التي جاز فييا النصب عمى نزع الخافض ، كلـ يجعمكا الفعؿ  عـز
ػا أنَّيػـ أدخمػكا نصػػب االسػـ بعػده فػي ا يتػيف الكػريمتيف ضػػمف  ، فيػذا يعنػي أيضن

اذة ، كىػذا مػا صػرح بػو النحػاس آنفنػا ، بقكلػو :   أم : عمػى عقػػدة المكاضػع الشػ
أم ىػػػك  لُ  النكػػػاح ، ثػػػـ حػػػذؼ  عمىل...كالحػػػذؼ فػػػي ىػػػذه األشػػػياء ال يقػػػاسلل

ػػا حػيف قرنػػكه بشػػذكذ نصػب االسػػـ فػػي قػػكؿ  حػذؼ شػػاذ ،  كقػػد صػرحكا بيػػذا أيضن
الشػػذكذ ،  الشػػاعر : تمػػركف الػػديارى ،  إاٌل أنَّيػػـ اعتػػذركا لكقػػكع الشػػاعر فػػي ىػػذا

كسكَّ كه  لو ، بحجة أنَّو اضطر إليو لممحافظػة عمػى كزف البيػت ، كليػذا أدخمػكه 
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ضػػػمف الضػػػركرات الشػػػعرية ، كقػػػالكا بػػػأفَّ ىػػػذا الشػػػذكذ مػػػا جػػػاز كقكعػػػو  إاٌل فػػػي 
ػػا أفَّ القػػرآف الكػػريـ كقػػع   لُ الشػػعر كالقػػرآف الكػػريـ لػػيس بشػػعر ، كىػػذا يعنػػي أيضن

 لو . في شذكذ ، ال يجكز ، كال مسكغ
كىػػذا ادعػػاء ضػػمني باطػػؿ ، يجػػب أف ييتصػػدَّل لػػو بقػػكة ، فمػػيس ىنػػاؾ 
شذكذ في القرآف الكريـ ، بؿ الشذكذ فييـ كفي  مصػطمحيـ : النصػب عمػى نػزع 
الخافض ، الذم كاف الدافع إلى اختبلقو تقاعسيـ  في البحث عف كجداف الفرؽ 

عػػدكؿ مػػف األكؿ الػػداللي بػػيف الجػػر كالنصػػب ، كعجػػزىـ عػػف التعػػرؼ إلػػى سػػٌر ال
 إلى الثاني .
ف ادعػػػكا كأٌكػػػدكا    -ٓ سػػػبؽ أف قمنػػػا بػػػأفَّ النحػػػاة ، كأتبػػػاعيـ المفسػػػريف ، كا 

أٌف مصدرىـ األكؿ في المةة ، ىك القرآف الكػريـ ، إاٌل أنَّيػـ لػـ يجعمػكه فػي الكاقػع 
كذلؾ ، حتى إٌنيـ في إعرابيـ لمقرآف الكريـ كتفسيرىـ لػو قػٌدمكا عميػو لةػة العػرب 

ل أف ، فم ك صدقكا فيما ادعكه كألزمكا بيا أنفسيـ ، لجعمكا مثبلن األصؿ فػي  عػزـى
ػػػا  يتعػػػدَّل إلػػػى مفعكلػػػو بنفسػػػو ، ألنَّػػػو بيػػػذا األصػػػؿ جػػػاء فػػػي كتػػػاب اهلل ، لكػػػف لمَّ
جعمػكا شػػعر العػرب ، مصػػدرىـ األكؿ ، كاألساسػي فػػي المةػة ، قاسػػكا لةػة القػػرآف 

الرضػػي :    كاألخفػػش األصػػةر  بمةػػة العػػرب ، كضػػركراتيـ الشػػعرية ، فقػػد قػػاؿ
ا قياسنا، إذا تعيَّف الجػار ، كمػا فػي : خرجػتي  يجيز حذؼ الجار مع  يرىما إيضن
ػػػػا شػػػذكذنا كقكلػػػػو : تمػػػػركف  الػػػدارى ، كلػػػػـ يثبػػػت ، بمػػػػى قػػػد جػػػػاء فػػػػي  يرىمػػػا ، إمَّ

ـٍ ًصػػػػرىاطىؾى اٍلمي  ٍيتىًني ألىٍقعيػػػػدىفَّ لىييػػػػ ػػػػا أىٍ ػػػػكى ل الديار...كقكلػػػػو تعػػػػالى :  قىػػػػاؿى فىًبمى ـى ٍسػػػػتىًقي
مىػػػويل   البقػػػرة ُٔ األعػػػراؼ  تَّػػػىى يىٍبميػػػ ى اٍلًكتىػػػابي أىجى ػػػاًح حى ٍقػػػدىةى النِّكى ػػػكٍا عي { ك  كىالى تىٍعًزمي

ل  البقػػرة  ِّٓ ـٍ مىػػٍيكي نىػػاحى عى ـٍ فىػػبلى جي {  كاألىكلػػى فػػي ِّّ{ ك أىف تىٍستىٍرًضػػعيكٍا أىٍكالىدىكيػػ
ػػمِّف الػػبلـز معنػػى المتعػػدم ، أم :  تجػػكزكف الػػديار ، كأللػػزمفَّ مثمػػو أف يقػػاؿ : ضي
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صػػػػراطؾ ، كال تنػػػػككا عقػػػػدة النكػػػػاح ، كترضػػػػعكا أكالدكػػػػـ حتػػػػى  ال يحمػػػػؿ عمػػػػى 
 ل ُ الشذكذلل 

فقد صرَّح الرضي بأفَّ النحاة قد حكمكا عمى قكلو تعالى :  كىالى تىٍعًزميكٍا 
عرب { بالشذكذ   ألنَّو خبلؼ ما جاء في كبلـ الِّٓعيٍقدىةى النِّكىاًح ل  البقرة  : 

ل بػ عمىل عمى نحك ما تكىمكا ، كجعمكا الشذكذ في ىذه ا ية  ، كىك تعدِّم  عزـى
يعادؿ شذكذ قكؿ الشاعر :  تمركف الديار... بؿ جعمكىا بمنزلة كٌؿ شذكذ ، لـ 
يجيزكا كقكعو في سعة الكبلـ ، ككذلؾ سمطكا الحكـ نفسو عمى كؿ الشكاىد 

الرضي أراد أف يمفَّ عمى اهلل سبحانو  القرآنية التي جعمكىا عمى نحكىا ، ثـ إفَّ 
بإخراج كبلمو ، تعالى ، مف ىذا الشذكذ عف طريؽ التضميف ، كالتضميف شأنو 

 شأف النصب عمى نزع الخافض ، ىك مثمو قكؿ باطؿ كمختمؽ .
فقد قاس الرضي كبلـ اهلل عمى كبلـ الشاعر ، فكما اضطر إلى 

يجكزكف الديار   إلبعاد الشاعر تضميف : تمركف الديار ، في البيت معنى : 
مف أف ييتَّيـ قكلو بالشذكذ ، فكذلؾ اضطر إلى  تضميف األفعاؿ التي تعدٍَّت 
ر متعدِّية إلى مفعكليا  إلى مفعكليا بنفسيا في ا يات المذككرة معاني أفعاؿ أيخى
أصالة ، فيك أكلى عنده مف الحكـ عمييا بالشذكذ ، كىذاف القكالف أحدىما 

مف الثاني ، فكما ال يجكز الحكـ عمى أيات مف القرآف الكريـ  أدىى كأمر
بالشذكذ ، فكذلؾ ال يجكز تحريؼ دالالتيا ، كالحقيقة أنىو ليس في ىذه ا يات 
كنحكىا نصب عمى نزع الخافض ، كال تضميف ، فكبل القكليف مختمؽ ، ككذب 

ديارى ، فإنَّو لـ كافتراء ، كأكبر دليؿ عمى ذلؾ أفَّ الشاعر حيف قاؿ : تمركف ال
نَّما اضطر الشاعر إلى حذؼ  يرد البتة تضمينو معنى : تجكزكف الديارى ، كا 
 الخافض ليستقيـ بيذا الحذؼ كزف البيت ، كلـ يخطر ببالو ما ادعاه الرضي .  

                                                 

  َُْ – ُُْ/ْل شرح كافية ابف حاجب  ُ 
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ىؤالء ىـ النحاة الذيف التجؤكا إلى التفسيرات المفظية ، أسقطيـ في ىذا 
عمى أيات في القرأف الكريـ بالشذكذ ، أك يمنتكا المأخذ ، كىك إمَّا أف يحكمكا 

عميو بحؿ ىذه اإلشكاؿ حسب زعميـ عف طريؽ ما سمكه التضميف ، الذم 
 يتضمف تحريؼ دالالت األفعاؿ 

ٍقػػدىةى النِّكىػػاحً كقػػاؿ األشػػمكني :   التضػػميف ، نحػػك :   ػػكٍا عي ل البقرة كىالى تىٍعًزمي
ل  الِّٓ:  يتعػػػػدَّل إاٌل بػػػػػ عمىل  تقػػػػكؿ : عزمػػػػتي  { أم : ال تنػػػػككا   ألفَّ  عػػػػـز

  لُ عمى كذالل 
أنحػػػف البشػػػر نكجػػػب عمػػػى اهلل كيػػػؼ يقػػػكؿ ؟  ، أنحػػػف البشػػػر نعمِّػػػـ اهلل  

كيػػػؼ يكػػػكف كبلمػػػو ؟  كيػػػؼ تسػػػنى لنحػػػكم أف يػػػدَّعي أفَّ البػػػارئ ، عػػػز كجػػػؿ ، 
ل عمى  ير ما يجب ؟     استعمؿ  عـز

كؿ مػف دار إلػى دار ، قاؿ الخميػؿ فػي مػادة  نػكمل :   النػكل : التحػ-ٔ
كمػػا كػػانكا ينتػػككف منػػزالن بعػػد منػػزؿ ، كالفعػػؿ : االنتػػكاء ، كالمصػػدر : النيػػة ، أك 
النػػكل... كالنػػاكم : الػػذم أزمػػع عمػػى التحػػٌكؿ... كالنيػػة : مػػا ينػػكم اإلنسػػاف بقمبػػو 

  كالنكل : البعد ، كالنكل : النيَّػة ، كىػي النيػة مخففػة ،  لِ مف خير ، أك شرلل 
: القصد لبمػد  يػر البمػد الػذم أنػت فيػو ، كفػبلف ينػكم كجػو كػذا ، أم : كمعناىا 

ل :   كالعػػـز : مػػا عقػػد  لّ يقصػػده مػػف سػػفر ، أك عمػػؿلل  كقػػاؿ فػػي مػػادة   عػػـز
  كركم عػػف الرسػػكؿ ، صػػمى  لْ عميػػو القمػػب أنَّػػؾ فاعمػػو ، أك مػػف أمػػر تيقنتػػولل 

لو معنياف : أحػدىما : خيػر الو عميو كسمَّـ ، أنَّو قاؿ : خير األيمكر عكازميا ، ك 
األيمػػػػكر مػػػػا ككػػػػدتى عزمػػػػؾ ، كرأيػػػػؾ ، كنيتػػػػؾ عميػػػػو ، ككفيػػػػتى بعيػػػػد اهلل فيػػػػو... 

                                                 

 . ُُْ/ِل حاشية الصباف عمى شرح األشمكني  ُ 
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كالمعنى الثاني : في قكلو : خير األيمكر عكازميا ، أم : فرا ضيا التي عـز اهلل 
 لُ عميؾ بفعميالل 

فػػػالفرؽ كاضػػػي بػػػيف النٌيػػػة كالعػػػـز ، فمكػػػكف النٌيػػػة أصػػػميا البعػػػد ، كانتػػػكل 
ف : إذا بعػػد ، سيػػمِّيٍت بيػػا اإلرادة التػػي بعػػد بينيػػا كبػػيف مرادىػػا ، كلػػيس العػػـز فػػبل

أم : بػيف النيػة كالفعػؿ  لِ كذلؾ ، فالعـز أقرب إلى مراده ، مػف النيػة إلػى مرادىػا
يكجػػد العػػـز ، فػػأكؿ مراحػػؿ اإلرادة النيػػة ، ثػػـ يميػػو العػػـز كالفعػػؿ ، فالفعػػؿ يعقػػب 

مػػف المنطػػؽ السػػميـ المكافػػؽ لمداللػػة المةكيػػة ، أف العزيمػػة ، كيباشػػرىا   لػػذا كػػاف 
 يرتِّب القرآف الكريـ الحكـ عمى العـز ال عمى النية .

إذا كاف سػياؽ ا يػة ، كالحكػـ الػذم تضػمنتو ، كالداللػة التػي أرادت  أف 
تثبتيػا ، اقتضػى ىػػذا كمٌػو أف يكػػكف لفػظ العػـز فييػػا بمعنػى العػػـز ، فكيػؼ يصػػي 

مَّفى معنى الني  ة ؟  أف ييضى
ل التكبة :  الشاهد الثاني دو ـٍ كيؿَّ مىٍرصى  {  ٓ، قكؿ اهلل تعالى:  كىاٍقعيديكا لىيي
  كألقى  عمىل  كقاؿ الشاعر :)قاؿ األخفش : 

 نيةالي المحـى لؤلضياؼ ًني نا     كنىٍبذيليوي إذا نىًض ى القيديكري        
ل منصػػػكب عنػػػد  أم : أفَّ قكلػػػو تعػػػالى :  كيػػػؿَّ ل ّ أراد : نةػػػالي بػػػالمحـلل  ػػػدو مىٍرصى

ل منصػػكب  ػػدو األخفػػش عمػػى نػػزع الخػػافض ، كذىػػب الزجػػاج إلػػى أفَّ :  كيػػؿَّ مىٍرصى
، كأبػك البركػات لِ كابػف عطيػة  ل،ُ كنقػؿ ىػذيف الػكجييف القيسػي  لْ عمى الظػرؼ
 ، لْ كالعكبرم  ل،ّ بف األنبارم 

                                                 

 . ِِْٓ/ّل تيذيب المةة  ُ 
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دو  ل ظرؼ... كقاؿ أبك حياف :   كىذا الذم قالو الزجاج ، قاؿ  كيؿَّ مىٍرصى
ػػػد فيػػػو العػػػدك ، فيػػػك مكػػػاف  ردَّه أبػػػك عمػػػي ، ألفَّ  المرصػػػدل  المكػػػاف الػػػذم ييرصى
مخصكص ال يحذؼ الحرؼ منو إاٌل سماعنا ، كما حكى سيبكيو : دخمػتي البيػت 

 ، ك :
ٍتنيوي     فيو كما عىسىؿ الطريؽى الثعمبي  لىٍدفه ًبيىزِّ الكؼِّ يىٍعًسؿ مى
 ، لٓ 

بو عمى الظرؼ...كقاؿ األخفش : معنػاه : عمػى كػؿ انتيى ، كأقكؿ يصي انتصا
ػٍذؼي   عمػىل  ككصػكؿ الفعػؿ إلػى مجركرىػا  مرصػد ، فحػذؼ كأعمػؿ الفعػؿ ، كحى

 فتنصبو ، يخصو أصحابنا بالشعر ، كأنشدكا : 
 دى       تحفت فتبدم ما بيا مف صبابةن     كأخفي الذم لكال األسى لقضاني 

لل  ل فػػي ىػػذه ككػػذلؾ عػػدَّ  لٔ أم : لقضػػى عمػػيَّ ػػدو ابػػف ىشػػاـ نصػػب :  كيػػؿَّ مىٍرصى
ا يػػة كنحكىػػا عمػػى إسػػقاط حػػرؼ الجػػر  عمػػىل  عمػػى شػػاكمة حػػذؼ حػػرؼ الجػػر 

  فيل في قكؿ الشاعر: 
ٍتنيوي     فيو كما عىسىؿ الطريؽى الثعمبي   لىٍدفه ًبيىزِّ الكؼِّ يىٍعًسؿ مى

 لٕ 
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ل شػػػػاذ   ػػػػدو  ال ينقػػػػاس بػػػػؿ ككػػػػذلؾ قػػػػاؿ السػػػػميف الحمبػػػػي : إفَّ نصػػػػب  كيػػػػؿَّ مىٍرصى
ل : نقتصػػػر فيػػػو عمػػػى السػػػماع ، كقكلػػػو تعػػػالى  ـى ٍسػػػتىًقي ـٍ ًصػػػرىاطىؾى اٍلمي  ألىٍقعيػػػدىفَّ لىييػػػ

{ أم : عمػػػػػى صػػػػػراطؾ ، اتفػػػػػؽ الكػػػػػؿ عمػػػػػى أنَّػػػػػو عمػػػػػى تقػػػػػدير ُٔ األعػػػػػراؼ : 
  مو  في الشذكذل نظير قكؿ الشاعر  عمىل... كجع

وي         لل نيةالي المحـى لؤلضياؼ ًنٍي نا    كنيٍرًخصي  لُ إذا نىًض ى القيديكري
ل شاذ ا كشذكذ قكؿ الشاعر  :        دو  ككذلؾ عدَّ األشمكني نصب  كيؿَّ مىٍرصى

ٍتنيوي      فيو كما عىسىؿ الطريؽى الثعمبي           لىٍدفه ًبيىزِّ الكؼِّ يىٍعًسؿ مى
 لِ أم : في الطريؽلل 

ريػد مػف نصػب  كيػؿَّ كالحقيقة التي  فؿ عنيا النحاة كالمفسػركف ، أنَّػو أي  
ل أف يشػػػممو حػػػدكث القعػػػكد مػػػف لػػػدف المػػػؤمنيف مػػػف كػػػؿِّ جياتػػػو ، فػػػالمراد  ػػػدو مىٍرصى
اإلحاطػػػة الشػػػاممة بكػػػؿ مكضػػػع  مػػػف مكاضػػػع كجػػػكد المشػػػركيف التػػػي ينبةػػػي أف 
يراقبكا فييا ، لرصػد تحركػاتيـ المريبػة مػف كػؿ جانػب ، كىػذا المعنػى المػراد ، ال 

ل مفعػػكالن بػػو   ليسػػتكعبو يتحقػػؽ بػػأكجز لفػػظ ، كأتػػـ معنػػى إالٌ  ػػدو  بجعػػؿ  كيػػؿَّ مىٍرصى
فىػػًإذىا القعػػكد ، كيشػػتمؿ عميػػو   كىػػذا مػػا يػػدٌؿ عميػػو سػػياؽ ا يػػة بكػػؿ كضػػكح :  

ـٍ  كىي ػػػري ـٍ كىاٍحصي ػػػذيكىي ـٍ كىخي ػػػدتتميكىي ٍيػػػثي كىجى ٍشػػػًرًكيفى حى ـي فىػػػاٍقتيميكٍا اٍلمي ػػػري ػػػمىخى األىٍشػػػييري اٍلحي انسى
ـٍ كيؿَّ مىرٍ  ـٍ ًإفَّ الٌموى كىاٍقعيديكٍا لىيي متكٍا سىًبيمىيي دو فىًإف تىابيكٍا كىأىقىاميكٍا الصَّبلىةى كىآتىكيٍا الزَّكىاةى فىخى صى

 {ٓ ىفيكره رًَّحيـهل التكبة : 
ـٍ )قػػػكؿ اهلل تعػػػالى : ،  الشهههاهد الثالهههث ٍيتىًني ألىٍقعيػػػدىفَّ لىييػػػػ ػػػا أىٍ ػػػكى قىػػػاؿى فىًبمى

ـى   َـّ  ًتيىػػًُٔصػػرىاطىؾى اٍلميٍسػػتىًقي ـٍ { ثيػػ ػػاًنًي ػػٍف أىٍيمى ـٍ كىعى ٍمًفًيػػ ًمػػٍف خى ـٍ كى ػػف بىػػٍيًف أىٍيػػًديًي نَّييـ مِّ
ل األعراؼ :  ـٍ شىاًكًريفى ـٍ كىالى تىًجدي أىٍكثىرىىي آً ًمًي   { ُٕ-ُٔكىعىف شىمى

                                                 

 . ُِ/ٔل الدر المصكف  ُ 

 . ُِْ-ُُْ/ُف عمى شرح األشمكني ل حاشية الصبا ِ 
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ل  األعػػػراؼ  :  ـى ٍسػػػتىًقي ـٍ ًصػػػرىاطىؾى اٍلمي مػػػٌر قػػػكؿ األخفػػػش :    ألىٍقعيػػػدىفَّ لىييػػػ
 عر { أم : عمى صراطؾ... كقاؿ الشأُ

 كأنِّي إذا أسعى ألظفرى طا رنا   مع النجـ في جك السماء يىصيكبي      
ل  ـٍ بِّكيػػ ًجٍمػػتيـٍ أىٍمػػرى رى يريػػد : ألظفػػر بطػػا ر ، فػػألقى البػػاء ، كمثمػػو قكلػػو تعػػالى :  أىعى

 ل ُ يريد : عف أمر ربكـلل  { َُٓ االعراؼ :

ل  في ىذه ا ية :   ال ا  ختبلؼ بػيف كقاؿ الزجاج في إعراب  ًصرىاطىؾى
ـٍ ًصرىاطىؾى  لِ النحكييف في أفَّ   عمىل  محذكفةلل  كقاؿ النحاس :    ألىٍقعيدىفَّ لىيي

ل  األعراؼ  :  ـى  { أم : عمى صراطؾ... كأنشد  الكامؿ{ُٔاٍلميٍستىًقي
ٍتنيوي        كما عسىؿى الطريؽى الثعمىبي               لىٍدفه ًبيىزِّ الكىؼِّ يٍعًسؿي مى

 لّ 
  لْ ير : عمى صراطؾ ، كفي الطريؽلل كالتقد

كمرَّ قكؿ ابف مالػؾ :   متعػدو بإسػقاط حػرؼ الجػر ، نحػك قكلػو تعػالى : 
ل األعراؼ  :  ـى ـٍ ًصػػرىاطىؾى اٍلميٍسػػتىًقي ًجٍمػػتيـٍ أىٍمػػرى ُٔ ألىٍقعيػػدىفَّ لىييػػ {  كقكلػػو تعػػالى  أىعى

ل  االعراؼ : ـٍ بِّكي  { كقكؿ الشاعر :  َُٓرى
كِّ السماء يىصيكبي كأنِّي إذا           أسعى ألظفرى طا رنا    مع النجـ في جى

 ككقكؿ األخر : 
 تىحفت فتبدم ما بيا مف صبابةن    كأخفي الذم لكال األسى لقضاني           

كاألصؿ : عمى صراطؾ المستقيـ ، كعف أمػر ربكػـ ، كألظفػر بطػا رو ، كلقضػى 
 ل ُ عمٌيلل 

                                                 

 . َُٗل معاني القرآف ص  ُ 

عرابو  ِ   . ِِٔ/ِل معاني القرآف كا 

، قا مػو جؤيَّػة اليػذلي ، أخػك بنػي سػعد ،  ٗٔ/ُل ىذا البيت مف شكاىد سػيبكيو ، الكتػاب  ّ 
 . ِٓٔ/ِينظر المقاصد النحكية 

 . ِٗٗل إعراب القرآف ص  ْ 
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ل  األعػػػػػػراؼ  : كقػػػػػاؿ القرطبػػػػػي :    ألىٍقعيػػػػػػدىفَّ لى  ـى ٍسػػػػػتىًقي ـٍ ًصػػػػػػرىاطىؾى اٍلمي ييػػػػػ
{... صػػػػػراطؾ : منصػػػػػكب عمػػػػػى حػػػػػذؼ  عمػػػػػىل  أك  فػػػػػيل ، مػػػػػف قكلػػػػػو : ُٔ

 صراطؾ ، كما حكى سيبكيو... كأنشد : 
لل      ٍتنيوي     كما عسىؿى الطريؽى الثعمىبي لىٍدفه ًبيىزِّ الكىؼِّ يٍعًسؿي مى

 لِ 
ىػػذه الشػػكاىد القرآنيػػة كالنحػػاة كالمفسػػركف حػػيف يحكمػػكف صػػراحة ، عمػػى 

كنحكىػػا بالشػػذكذ ، فػػإنَّيـ  البنػػا مػػا يبقػػكف سػػاكتيف ، ال يعمقػػكف كال يعقبػػكف ، إاٌل 
أنَّيـ أحياننا يحاكلكف حٌؿ ىذا اإلشكاؿ بالتضميف ، كما فعمكا ذلؾ ، كما مػرَّ فػي 

ػػػكٍا الطَّػػػبلىؽى فىػػػًإفَّ المٌػػػوى الشػػػاىديف السػػػابقيف : فػػػي قكلػػػو تعػػػالى :  مي ٍف عىزى ػػػًميعه   كىاً  سى
ًميـه  تَّػىى يىٍبميػ ى اٍلًكتىػابي ){ كقكلػو تعػالى : ِِٕل البقػرة : عى ٍقػدىةى النِّكىػاًح حى كىالى تىٍعًزميػكٍا عي
مىوي  ـٍ ًصػرىاطىؾى ِّٓل البقرة : أىجى { ككذلؾ قالكا ىنا ، في قكلػو تعػالى :  ألىٍقعيػدىفَّ لىييػ

ل  ل فقػػد ذىػػب ابػػف عطيػػة إلػػى أفَّ  ًصػػرىاطىؾى ـى مفعػػكؿ بػػو عمػػى تضػػميف : اٍلميٍسػػتىًقي
ػػػفَّ  ل  معنػػػى : ألتىعىر ضى كمػػػرَّ قػػػكؿ الرضػػػي :   كقكلػػػو  لّ قكلػػػو تعػػػالى :  ألىٍقعيػػػدىفَّ

ل  األعػػراؼ  ـى ـٍ ًصػػرىاطىؾى اٍلميٍسػػتىًقي ٍيتىًني ألىٍقعيػػدىفَّ لىييػػ ػػا أىٍ ػػكى { ك  ُٔتعػػالى :  قىػػاؿى فىًبمى
تَّػػىى يىٍبميػػ ى  ػػاًح حى ٍقػػدىةى النِّكى ػػكٍا عي مىػػويل ل البقػػرة : كىالى تىٍعًزمي { كاألكلػػى فػػي ِّٓاٍلًكتىػػابي أىجى

ػػمِّف الػػبلـز معنػػى المتعػػدم ، أم : ...أللػػزمفَّ صػػراطؾ ، كال  مثمػػو أف يقػػاؿ : ضي
 ل ْ تنككا عقدة النكاح...حتى  ال يحمؿ عمى الشذكذلل 

كقػػػاؿ أبػػػك حٌيػػػاف :   كانتصػػػب :  صػػػراطؾل عمػػػى إسػػػقاط   عمػػػىل قالػػػو 
سػػقاط حػػرؼ الجػػر ال  ينقػػاس فػػي مثػػؿ ىػػذا... كمػػا جػػاء خػػبلؼ ذلػػؾ الزجاج...كا 

 شاذ ، أك ضركرة ، كعمى الضركرة أنشدكا : 
                                                                                                                   

  ّْٖ-ّْٕشرح التسييؿ لممرادم ص  كينظر ٖٓ/ِل شرح التسييؿ  ُ 

 . ُٕٓ/ٕل الجامع ألحكاـ القرآف  ِ 

 . َّٖ/ِل ينظر : المحرر الكجيز  ّ 

 . ُُْ-َُْ/ْل شرح كافية ابف حاجب  ْ 
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ٍتنيوي        فيو كما عىسىؿ الطريؽى الثعمبي   دى  لٍدفه ًبيىزِّ الكؼِّ يىٍعًسؿ مى
ل معنػى مػا يتعػدَّل بنفسػو   فينتصػب :  الصػراطل  ػمَّف :  ألىٍقعيػدىفَّ كاألكلى أف ييضى

 ل ُ كالتقدير : أللزمفَّ بقعكدم صراطؾ المستقيـلل  عمى أنَّو مفعكؿ بو ،
ل فػي نصػبو ثبلثػة أكجػو ،  كجاء في الدر المصكف :   قكلو :  ًصػرىاطىؾى
أحػػدىا : أنَّػػو منصػػكب عمػػػى إسػػقاط الخػػافض ، قػػػاؿ الزجػػاج : ال اخػػتبلؼ بػػػيف 
ف كػػػػاف ظػػػػاىره  النحػػػػكييف أفَّ  عمػػػػىل محذكفػػػػة...إاٌل أفَّ الػػػػذم قػػػػاؿ الزجػػػػاج ، كا 

اع ، ضػػػػػعيؼ مػػػػػف حيػػػػػث إفَّ حػػػػػرؼ الجػػػػػر ال يطَّػػػػػرد حذفػػػػػو ، بػػػػػؿ ىػػػػػك اإلجمػػػػػ
 مخصكص بضركرة ، أك بشذكذ قكلو :

ـي      كفى الدِّيارى كلـ تىعيكجكا            كبلميكـ عميَّ إذنا حرا  تىميرت
 كقكلو :    

 تىحفت فتبدم ما بيا مف صبابةن     كأخفي الذم لكال األسى لقضاني 
 كقكلو :
 ل ِ كأفى العا دات فرشنني         ىراسنا بًو ييعمى فراشي كييقشىبي  فبتت           

كالثػػاني : أنَّػػػو منصػػكب عمػػػى الظػػرؼ ، كالتقػػػدير : ألقعػػدفَّ ليػػػـ فػػي صػػػراطؾ ، 
ػػا ضػػعيؼ   ألفَّ  صػػراطؾل ، ظػػرؼ مكػػاف مخػػتص ، ال يصػػؿ إليػػو  كىػػذا أيضن

ف  كرد  ير ذلؾ كاف شاذ ا...أ  ك ضركرة كقكلو :الفعؿ بنفسو ، بؿ بػ فيل...كا 
ٍعبىدً  تىٍي أيِـّ مى ٍيمى جزل اهلل بالخيرات ما فعبل بكـ     رفيقيًف قاال خى
 ل ّ 

                                                 

 . ّٓٓ/ْل البحر المحيط  ُ 

 . ِِل قا مو النابةة الذبياني ينظر : ديكانو ص  ِ 

طريػػؽ الرسػػكؿ ، صػمى اهلل عميػػو كسػػمـ  ل قػاؿ ابػػف ىشػاـ :   خبػػر اليػػاتؼ مػف الجػػفِّ عػف ّ 
في ىجرتو ، قالت  يعني أسماء بنت أبي بكػرل تػـ انصػرفكا ، فمكثنػا ثػبلث ليػاؿ ، كمػا نػدرم 
أيػػف رسػػكؿ اهلل ، صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ ، حتػػى أقبػػؿ رجػػؿ مػػف الجػػفِّ مػػف أسػػفؿ مكػػة ، يتةنَّػػى 

فَّ النػػاس يتبعكنػػو ، كيسػػمعكف صػػكتو ك  مػػا يركنػػو ، ، حتػػى خػػرج بأبيػػات مػػف شػػعر العػػرب ، كا 
 مف أعمى مكة ، كىك يقكؿ : 
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تىػػٍي  ٍيمى أم : قػاال فػي خى
كجعمػكا نظيػػر ا يػة فػػي نصػب المكػػاف المخػتص قػػكؿ  ل ُ 

 ا خر : 
ٍتنيوي       فيو كما عىسىؿ الطريؽى الثعمبي   لىٍدفه ًبيىزِّ الكؼِّ يىٍعًسؿ مى

بيت أنشده النحاة عمى أنَّو ضركرة ...كالثالث : أنىو  منصكب عمى كىذا ال
مِّف معنى فعؿ متعد  ،  ف كاف قاصرنا ، فقد ضي المفعكؿ بو   ألفَّ الفعؿ قبمو ، كا 

 لِ كالتقدير : أللزمفَّ صراطؾ المستقيـ بقعكدم عميولل 
يو قا بلن : كىذا البيت مف الشكاىد التي استشيد بيا ابف ىشاـ في باب المفعكؿ ف

نَّما حكمؾ في ىذه األمػاكف كنحكىػا أف تصػرح بحػرؼ الظرفيػة ، كىػك  فػيل    كا 
 قاؿ الشاعر ، كىك رجؿ مف الجفِّ  : 

ٍعبىدً        تىٍي أيِـّ مى ٍيمى  جزل اهلل ربت الناس خير جزا و     رفيقيًف قاال خى
تىػي أِـّ معبىػًد... كلكنَّػو اضػط ر فأسػقط ككاف حقو أف يقكؿ : قاال في خيمى

 لّ   فيل كأكصؿ الفعؿ بنفسولل
ككيػػػػؼ يصػػػػي أف يقػػػػاس كػػػػبلـ اهلل عمػػػػى ضػػػػركرة شػػػػعرية اضػػػػطرَّ إلييػػػػا 
الشاعر اضػطرارنا   فػالقكؿ بالتضػميف تػكأـ القػكؿ بالنصػب عمػى نػزع الخػافض ، 

                                                                                                                   

 جزل اهلل ربت الناس خير جزا و     رفيقيف حبلَّ خيمتىي أِـّ معبد                 

 ىما نزال بالبرِّ ثَـّ تركَّحا            فأفمي مف أمسى رفيؽ محمد                  

ٍعبىد بنت كعب مف خزاعة  ... قػاؿ ابػف إسػحاؽ : قالػت أسػماء بنػت أبػي قاؿ ابف ىشاـ : أـت مى
بكر ، رضي اهلل عنيما ، فممَّا سمعنا قكلو عرفنا حيث كجو رسكؿ اهلل ، صمى اهلل عميو كسمـ 
، كأفَّ كجيػػػو إلػػػى المدينػػػة  ، ككػػػانكا أربعػػػة ، رسػػػكؿ اهلل صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ ، كأبػػػك بكػػػر ، 

 . ِٕ/ِأرقط دليميمالل سيرة ابف ىشاـ رضي اهلل عنو ، كعامر بف فيييرة ، كعبد اهلل بف 

 . ِّٕ/ُل ك   قاالل مف القيمكلة ، كىك النـك كقت الظييرة  ، ينظر : الدر المصكف  ُ 

 . ْٕٖ/ْ، كينظر :  ِٖٔ-ِٔٔ/ٓل الدر المصكف  ِ 

 . ُِٗ-ُِٕل شرح شذكر الذىب ص  ّ 
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كبلىمػػا قػػكؿ باطػػؿ ، كفاسػػد ، كفػػي كمييمػػا ، حػػاؿ األخػػذ بػػو ، تحريػػؼ صػػريي 
ة كالمعنػػػى كالتفسػػػير، كقػػػد التجػػػأ إلييمػػػا النحػػػاة لمقػػػرآف الكػػػريـ ، مػػػف حيػػػث الداللػػػ

نعػػاـ النظػػر فػػي تػػدبِّر  ػػا لتقاعسػػيـ عػػف كػػدِّ الػػذىف ، كا  كالمعربػػكف كالمفسػػركف ، إمَّ
ػػا لجيميػػـ ، فيركبنػػا ممػػا يجيػػد ذىػػنيـ ، أك  مَّ معػػانيـ فػػي مقاصػػده ، كا  القػػرآف ، كا 

 لعجزىـ اختمقكا ىذيف القكليف .
الػػػذم أكجػػػب النحػػػاة كالمفسػػػركف فػػػالقرآف العظػػػيـ لػػػـ يسػػػتعمؿ الخػػػافض 

تقػػديره    إاٌل ألنَّػػو مػػا أراد داللتػػو   إذ مػػف العبػػث الػػذم تنزىػػٍت عنػػو لةػػة القػػرآف 
الكػػريـ أف يحػػذؼ لفظنػػا كيريػػد داللتػػو ، فػػبل نصػػب إذف عمػػى نػػزع الخػػافض فػػػي 
كتػػاب اهلل ، ككػػذلؾ مػػف العبػػث الػػذم تنزىػػت عنػػو لةػػة القػػرآف الكػػريـ ، فػػي  يػػر 

يسػػتعمؿ لفظنػا ، كىػػك يريػػد معنػػى لفػظ آخػػر، فػػبل تضػػميف إذف بػاب المجػػاز ، أف 
فػػي ىػػذا الكتػػاب المجيػػد ، فكػػاف األكلػػى بعممػػاء المةػػة كالتفسػػير أف ينعمػػكا نظػػرىـ 
في سٌر نصب   صراطؾل كعدـ جره بػ عمىل كالحقيقة أفَّ التعرؼ إلى سٌر ذلػؾ 

، كاهلل أعمػػـ :  ال يحتػػاج إاٌل إلػػى قميػػؿ مػػف التفكيػػر، فقػػد قػػاؿ الفػػراء :   كالمعنػػى
كأنَّػػػو يريػػػد داللتييمػػػا معنػػػا ، أم :  لُ ألقعػػػدفَّ عمػػػى طػػػريقيـ ، أك فػػػي طػػػريقيـلل 

يجػػػكز أف يكػػػكف المعنػػػى : عمػػػى طػػػريقيـ ، أك فػػػي طػػػريقيـ ، كيجػػػكز كػػػذلؾ أف 
يكػػكف المعنػػى  : بطػػريقيـ ، أك عػػف طػػريقيـ ، أك مػػف تحتػػو ، أك مػػف فكقػػو ، أك 

د  صػراطؾل بكػؿ جياتػػو ، كأف يشػممو كمٌػػو مػف أمامػو ، أك مػػف خمفػو ، أم : أريػػ
حدكث القعكد مف لدف الشيطاف ، كىذا ىػك المقصػكد ، كال يتحقػؽ بػأكجز لفػظ ، 
ل  ليسػػػػتكعبو القعػػػػكد  كأتػػػػـ معنػػػػى إاٌل بجعػػػػؿ : صػػػػراطؾ ، مفعػػػػكالن بػػػػو لػػػػػ ألقعدفَّ

 كيحتكم عميو .
كال أدرم كيػػػؼ  فػػػؿ النحػػػاة ، كالمعربػػػكف ، كالمفسػػػركف عػػػف إرادة ىػػػذه 

َـّ الدال لػػة ، كسػػياؽ ا يػػة بعػػدىا يػػدؿ عمييػػا بكػػؿ جػػبلء ، كىػػك قكلػػو تعػػالى :  ثيػػػ
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ـٍ  ـٍ كىالى تىًجػدي أىٍكثىػػرىىي آً ًمًي ـٍ كىعىػف شىػمى ػاًنًي ػٍف أىٍيمى ـٍ كىعى ٍمًفًيػػ ًمػٍف خى ـٍ كى  ًتيىػنَّييـ مِّػف بىػٍيًف أىٍيػًديًي
ل األعراؼ :   {ُٕشىاًكًريفى

 يتعػػػػػدَّل إلػػػػػى مفعكلػػػػػو إاٌل فالفعػػػػػؿ  قعػػػػػدل إذا صػػػػػي أنَّػػػػػو فعػػػػػؿ الـز ، كال
بػ عمىل  فيك كذلؾ في كبلـ العرب ، إاٌل أنَّو الـز ، كمتعد  فػي كػبلـ اهلل ، كىنػا 
تثار قضػية ، قػد كثػر مػا أشػرتي إلييػا ، كأرل أفَّ مػف الضػركرم أف أعيػد التنبيػو 
عمييا فػي ىػذا المقػاـ ، كىػي أفَّ قكاعػد المةػة العربيػة التػي يصػٌي أف تخضػع ليػا 

القػػرآف الكػػريـ ، يجػػب أف تسػػتنبط مػػف القػػرآف الكػػريـ   ليفسَّػػر القػػرآف كيعػػرب لةػػة 
بقكاعػػػد لةتػػػو ، ال بقكاعػػػد لةػػػة تسػػػتنبط مػػػف أشػػػعار العػػػرب ، المممػػػكءة إلػػػى حػػػد 
التخمػػػة بػػػألكاف شػػػتى مػػػف المحػػػف ، التػػػي أجازىػػػا النحػػػاة تحػػػت اسػػػـ : الضػػػركرات 

 الشعرية .
ـٍ ًصػػػرىاطىؾى  فقػػػد جعػػػؿ النحػػػاة كالمفسػػػركف قػػػكؿ اهلل تعػػػالى :  ألىٍقعيػػػدىفَّ لىييػػػ

ل األعراؼ :  ـى ٍسػػػػتىًقي ػػػػؿ الطريػػػػؽى ُٔاٍلمي {  شػػػػاذنا كشػػػػذكذ قػػػػكؿ الشػػػػاعر : كمػػػػا عىسى
ـٍ ًصػػػػرىاطىؾى  الثعمػػػػبي ، كأكثػػػػر مػػػػف ذلػػػػؾ أنَّيػػػػـ جعمػػػػكا قكلػػػػو تعػػػػالى :  ألىٍقعيػػػػدىفَّ لىييػػػػ

ل مثػػاالن يقتػػدل بػػو ، كمقػػدَّمنا شػػذكذه عمػػى شػػذكذ قػػكؿ الشػػاعر  ـى المػػذككر ، اٍلميٍسػػتىًقي
ال يكسػػػؼ :  ػػػكهي أىٍرضن { قػػػاؿ ٗففػػػي إعػػػراب قكلػػػو تعػػػالى :  اٍقتيميػػػكٍا ييكسيػػػؼى أىًك اٍطرىحي

ػا :  السميف الحمبي المتكمِّـ عف لسانو كلساف النحاة كالمفسريف ما نصػو :   أرضن
كفيو ثبلثة أكجو ، أحػدىا أف تكػكف منصػكبة عمػى إسػقاط الخػافض تخفيفنػا ، أم 

ل األعراؼ : : في أرض ، كقكلو تعػا ـى ـٍ ًصػرىاطىؾى اٍلميٍسػتىًقي { ُٔلى  :  ألىٍقعيػدىفَّ لىييػ
 كقكلو  :
لل          ٍتنيوي          كما عسؿى الطريؽى الثعمبي لٍدفه ًبيىزِّ الكؼِّ يىٍعًسؿ مى

 لُ 

فاألسماء المنصكبة في ىذه الشػكاىد القرآنيػة ، ككػذلؾ فػي الشػكاىد القرآنيػة التػي 
بحػػػػث  الخػػػػامس مػػػػف الفصػػػػؿ األكؿ : النصػػػػب عمػػػػى نػػػػزع تطرقنػػػػا إلييػػػػا فػػػػي الم

                                                 

 . ْْٔ-ّْٔ/ٔل الدر المصكف  ُ 



 

 
254 

الخػػافض السػػماعي  يػػر الميطَّػػرد ، كفيمػػا جػػاء فػػي نحكىػػا ممػػا ال ييحصػػى ، ييعىػػدت 
نصبيا شػاذنا عنػد النحػاة كالمفسػريف ، كال يجػكز عنػدىـ إاٌل فػي ضػركرة الشػعر ، 
ػػٍذؼي  عمػػىل ككصػػكؿ الفعػػؿ إلػػ ى فيػػي كمػػا قػػاؿ أبػػك حيػػاف األندلسػػي آنفنػػا :   كحى

ككمػػا قػػاؿ السػػميف الحمبػػي :  لُ مجركرىػػا فتنصػػبو ، يخصػػو أصػػحابنا بالشػػعرلل 
ػػا ال يجػػكز إاٌل  ػػا حػػذؼ حػػرؼ الجػػر كانتصػػاب مجػػركره ، فيػػك ضػػعيؼ أيضن   كأمَّ

 في ضركرة كقكلو : 
 فبتت كأفى العا دات فرشنني       ىراسنا بًوًد ييعمى فراشي كييقشىبي              

 كقكلو : 
 دم ما بيا مف صبابةن    كأخفي الذم لكال األسى لقضاني تىحفت فتب   
 كقكلو : 

ـي       كفى الدِّيارى كلـ تىعيكجكا            كبلميكـ عميَّ إذنا حرا  تىميرت
كقد تقدَّـ تحقيؽ ذلؾ ، كاستثناء الميطَّرىد منولل 
 لِ 

ة تبػػػػيَّف أفَّ النحػػػػاة كالمفسػػػػريف قػػػػد أجمعػػػػكا عمػػػػى أفَّ فػػػػي الشػػػػكاىد القرآنيػػػػ
األربعة التي تقدَّـ ذكرىا شذكذنا ، ساككه بشذكذ الضركرات الشعرية ، كىػك تعػدم 

ٍف عىزىميكٍال األفعاؿ :  كىالى تىٍعًزميكٍال ل ،  كىاً  ل فييا إلػى مفاعيميػا ،  كىاٍقعيديكا ،  ألىٍقعيدىفَّ
بنفسػيا ، كالقيػاس كالصػكاب عنػدىـ تعػٌدييا إلييػا بحػرؼ الجػر ، كقػد بيَّنػتي فسػاد 

 الذم أجمعكا عميو كبطبلنو ،  ىذا
كمف المعمكـ لدل كؿ عمماء األمَّة أفَّ كتاب اهلل ، ىك في مسػتكل كاحػد 
مف الببل ة كالفصاحة ، حتى إنَّو ال يجكز أف يقػاؿ بػأفَّ آيػة كػذا ، أبمػ  كأفصػي 
مف آية كذا ، لذلؾ فإفَّ مف حكـ عمى لفظ منو بالشذكذ ، يككف كمف حكػـ عمػى 

شذكذ ، كتاب اهلل الذم ال يأتيو الباطؿ مػف بػيف يديػو كال مػف خمفػو القرآف كٌمو بال
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، الػػػذم ال نقػػػص فيػػػو كال زيػػػادة ، الػػػذم سػػػجد لبػػػديع نظمػػػو كجزالػػػة ألفاظػػػو أنبػػػ  
الشعراء ، كأفصي البمةاء ، كشيدكا جميعنا بعظـ إعجازه ، كعجزكا عػف أف يػأتكا 

مفسػركف أف تحكمػكا عمػى بمثؿ آية مف آياتو ، كيػؼ تسػنَّى لكػـ أييػا النحػاة ، كال
ىذا الكتاب المجيد  بالشذكذ ، كتجعمكه بمسػتكل الضػركرات الشػعرية ؟  كالطامَّػة 
الكبرل في ىذه الفضػية أفى النحػاة كالمفسػريف اعتػذركا لمشػعراء أف يقعػكا فػي ىػذا 
الشػػذكذ   لكػػكنيـ مضػػطريف إليػػو   حفاظنػػا عمػػى كزف البيػػت الشػػعرم ، إاٌل أنَّيػػـ 

 قضية كقكع ىذا الشذكذ نفسو في القرآف الكريـ ، كما زعمكا  سكتكا جميعنا عف
 الخاتمة ونتائج البحث :

تبػػػػيَّف ممػػػػا استشػػػػيد بػػػػو النحػػػػاة كالمفسػػػػركف مػػػػف ا يػػػػات القرآنيػػػػة التػػػػي 
لػػى  أخضػػعكا إعرابيػػا كتفسػػيرىا إلػػى القػػكؿ بالنصػػب عمػػى نػػزع الخػػافض تػػارة ، كا 

 التضميف تارة أخرل ما يأتي : 
 ب عمى نزع الخافض قكؿ مختمؽ كمصنكع .إفى القكؿ بالنص-ُ
إنَّو قػكؿ ال معنػى لػو ، بػؿ ىػك فػي األسػاس قػا ـ عمػى قضػية لفظيػة -ِ
 محضة .
تبػػيَّف أفَّ االسػػـ لػػـ ينصػػب فػػي القػػرآف الكػػريـ بعػػد حػػذؼ حػػرؼ الجػػر -ّ

إاٌل مف أجؿ أف ييجعؿ في معنى مف معاني االسػـ المنصػكب ، كالقػكؿ بالنصػب 
ى أفَّ ىػذا االسػـ بعػد نصػبو بػاؽ فػي حكػـ المجػركر عمى نزع الخافض مبني عمػ

لفظنا كمعنى  ، أم : عمى ما كاف عميو قبؿ نصبو ، ففي األخذ بيذا القكؿ إذف 
 تحريؼ لداللة ا ية .

تبيَّف أفَّ النحاة كالمفسريف قسَّمكا النصب عؿ نزع الخافض السماعي -ْ
كأدخمػػكا فػػي السػػماعي عمػػى قسػػميف : سػػماعي ميطَّػػرىد ، كسػػماعي  يػػر ميطَّػػرىد ، 

 ير الميطَّرىد شكاىد قرآنية كثيرة ، يكاد ال يمكف حصرىا ، كقػد حكمػكا عمػى ىػذا 
السػػماعي  يػػر الميطَّػػرىد بالشػػذكذ ، كعػػدَّكه بمنزلػػة الضػػركرات الشػػعرية ، كقرنكىػػا 
صراحة بقكؿ الشػاعر : تمػركف الػديار...كقالكا : األصػؿ : تمػركف عمػى الػديار، 
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ػػػا كػػػاف القػػػرآف أك بالػػػديار، إاٌل  أفَّ ىػػػذا الشػػػذكذ أجػػػازكه كسػػػكَّ كه فػػػي الشػػػعر، كلمَّ
الكريـ ليس بشعر ، فيذا يعني أفَّ ىذا الشذكذ في القرآف الكريـ حسب زعميـ ال 
فَّ بإمكػاف أم مستشػرؽ  يجكز كال ميسىػكِّغ لػو ، ىػذا ىػك ميػؤدَّل مػا صػرَّحكا بػو ، كا 

القػرآف الكػريـ ، مسػتًدال  عمػى  كاف كعدك  لئلسبلـ أف يثبت كجكد ىذا الشػذكذ فػي
 ذلؾ بأقكاؿ النحاة كالمعربيف كالمفسريف .

ػػا أفَّ التضػػميف كالنصػػب عمػػى نػػزع الخػػافض قػػكؿ مختىمىػػؽ -ٓ تبػػيَّف أيضن
 كمصنكع .
تبيَّف أفَّ التضميف يعنػي جعػؿ المفػظ المػذككر بمعنػى لفػظ آخػر  يػر -ٔ

ف فػي إعػراب القػرآف إذمذككر ، بػؿ ييقىػدىر مػف أجػؿ حػٌؿ مشػكمة ، ففػي األخػذ بػو 
 الكريـ  كتفسيره تحريؼ لمعنى المفظ ، كتحريؼ لداللة ا ية كتفسيرىا .

تبيَّف أفَّ النحاة كالمفسريف اختمقكا القكؿ بالنصب عمى نزع الخافض -ٕ
، كالقكؿ بالتضميف ، بسبب تقاعسيـ عف أف ينعمكا النظر في مقاصد ا يات 

دَّل ىذا التقاعس إلى اشتةاليـ باألخذ بيذيف القرآنية ، كيمعنكا في تأٌمميا ، فأ
القكليف كاالكتفاء بيما في إعراب القرآف كتفسيره ، مما حمميـ عمى أف يعزفكا 
ظيار ما يمكف إظياره ، مما يكمف في أعماقو  عف سبر أ كار كتاب اهلل ، كا 

 مف حقا ؽ ناصعة ، كأسرار باىرة . 
ىد القرآنية في ىذا الكتاب ىي أقؿ تبيَّف أفَّ ما تطرَّقنا إليو مف الشكا-ٖ

بكثير مف الشكاىد التي حكـ عمييا النحاة كالمفسركف بالشذكذ استنادنا إلى قكليـ 
بالنصب عمى نزع الخافض كالتضميف   إذ جعمنا ما تطرقنا إليو نماذج قرآنية 
مختارة   إذف األخذ بيذيف القكليف في اإلعراب كالتفسير ، يعني الحكـ عمى 

رآنية كثيرة بالشذكذ ، كما أفَّ ىذه القضية لـ تقؼ عند ىذا الحٌد ، ألفَّ شكاىد ق
الدراسات القرآنية الحديثة ال تزاؿ تتبنَّى ىذيف القكليف ، كيتباىا أصحابيا أنَّيـ 
تعرفكا إلى شكاىد قرآنية جديدة ، لـ يشر إلييا النحاة كالمفسركف مف قبؿ ، 

آف الكريـ ، لذا أعد كيبل  مف القكؿ فكسعكا مف مساحة ىذا الشذكذ في القر 
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بالنصب عمى نزع الخافض ، كالقكؿ بالتضميف سمطاننا زاحفنا ليحرؽ ما تبقَّى ، 
مما يتكجب عمى الةيكريف عمى كتاب اهلل باست صاليما ، كال يككف ذلؾ إاٌل 
بإلةا يما مف األكجو اإلعرابية ، كتأثيـ مف يأخذ بيما في إعراب القرآف الكريـ 

 سيره . كتف
ل كأخكاتيا إلى مفعكليف ،  تيعد قاعدة  مف المعمكـ-ٗ  أفَّ تعدم  ظفَّ

مف القكاعد النحكية المشيكرة التي يجمع عمييا النحاة ، كقد تبيَّف أفَّ ىذه 
 القاعدة قد اختمقكىا بطريقتيف : 

األكلى : جعؿ المنصكب الثاني مفعكالن بو ثانينا ، كىك في الحقيقة حاؿ  
. 

ة : التضميف ، كقد تبيَّف أفَّ التضميف يعني : إلباس المفظ داللة الثاني 
تعدؿ داللتو األصمية ، أك تحٌؿ محٌميا ، كىذا ما فعمو النحاة حتى إنَّيـ  ٌيركا 
بمكجب ىذا التضميف حكـ الفعؿ مف فعؿ متعد  الثنيف إلى فعؿ متعد لكاحد أك 

لقرآني جاز تعريفو كتفسيره ألفَّ المفظ االعكس ، كىنا يكمف خطر التضميف   
بألفاظ فصيحة قريبة مف معناه ، لةرض تكضيي داللتو ، كما ىك الحاؿ في 
ا تعريفو كتفسيره بألفاظ عامية لةرض  معاجـ المةة ككتب التفسير ، كجاز أيضن
تكضيي داللتو لمعكاـ كاألمييف الذيف يصعب عمييـ فيمو بةير لةتيـ المحمية ، 

بألفاظ أعجمية لتكضيي معناه لمف ال يعرؼ العربية ،  بؿ جاز تعريفو كتفسيره
، كىذا أمر مقبكؿ ، ألف القصد منو  كؿ ىذا جا ز في باب التعريؼ كالتفسير

، لكنو ال يجكز أف نجعؿ ىذه األلفاظ المعرِّفة كالمفسِّرة ميما بمةت  فيـ المعنى
فسَّر األصمية أك فصاحتيا أف تككف معادلة لداللة المفظ القرآني الميعىرَّؼ كالمي 
 تحٌؿ محٌميا  ، كمف تعمَّد ذلؾ فقد حرَّؼ داللة المفظ القرآني .

فالنحػػػػاة لػػػػـ تكػػػػف  ػػػػػايتيـ مػػػػف التضػػػػميف فػػػػػي ظػػػػفَّ كأخكاتيػػػػا التعريػػػػػؼ 
ػػػا لحػػػٌؿ مشػػكمة تعػػػٌدييا لمفعػػػكؿ كاحػػػد ، أك لتسػػػكي  تعػػػٌدييا  كالتفسػػير، بػػػؿ كػػػاف إمَّ

يؼ داللة الفعؿ ، كأحٌمكا محمٌػو لمفعكليف فمـ يكف ييميـ المعنى ، بؿ تعمدكا تحر 
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داللة فعؿ آخر مف أجؿ أف ال يكسركا القاعدة التي اختمقكىا : أفَّ ظفَّ كأخكاتيػا 
تتعػدل لمفعػكليف ، فػإذا جػاءت متعديػة لمفعػػكؿ كاحػد ضػمنكىا معػاني مػا يتعػػدل 

 لمفعكؿ كاحد ، كىذا ىك التضميف إنَّو التحريؼ المتعمد بعينو .
ػػػر ، لمػػػا تقػػػدـ ذكػػػره ، إفَّ تضػػػميف ظػػػفَّ ك -َُ أخكاتيػػػا معػػػاني أفعػػػاؿ أيخى

 يعني إفرا يا مف محتكاىا ، كتجريدىا مف معانييا المكضكع ليا في المةة 

تقػػدـ أفَّ النحػػاة كثيػػرنا مػػا يجيػػزكف أف يضػػمنكا ظػػفَّ كأخكاتيػػا معنػػى -ُُ
أٌم فعػػؿ كػػاف ممػػا أفػػاد كيتعػػدَّل فػػي األصػػؿ لمفعػػكؿ كاحػػد ، كىػػذا يعنػػي أنَّيػػـ لػػـ 

عنػػػييـ مطمقنػػػا اختيػػػار المعنػػػى المػػػراد ، كالمبل ػػػـ لمسػػػياؽ ، فمػػػيكف مػػػا يكػػػف يكػػػف ي
 بشرط أف يحؿ ليـ مشكمة تعٌديو لمفعكؿ كاحد .

ـٍ التعمد في تحريؼ الداللة ، فقد ذكركا مثبلن في إعراب قكلو :  -ُِ لىػ كى
ػػػػةن  ًليجى ػػػػٍؤًمًنيفى كى { أفَّ اتخػػػػذ ُٔ التكبػػػػة : ليىتًَّخػػػػذيكٍا ًمػػػػف ديكًف المٌػػػػًو كىالى رىسيػػػػكًلًو كىالى اٍلمي

ػػمىنت معنػػى التصػػيير ، كتنصػػب مفعػػكالن كاحػػدنا إذا كانػػت  تنصػػب مفعػػكليف إذا ضي
كىذا يعني أٌنيا بالتضميف المذككر ال تككف عمى بابيػا   ألفَّ  لُ اتخذ عمى بابيا

 التصيير ال يمثؿ معنى االتخاذ ؟  
ره تحريػػػػؼ داللػػػػة لفػػػػظ بتضػػػػمينو داللػػػػة لفػػػػظ آخػػػػر إف اختفػػػػت آثػػػػا-ُّ

شػكاالتو فػػي شػكاىد لتقاربيمػػا فػي ىػػذا الشػكاىد فػػي الفا ػدة ، فإنَّػػو ال بػد مػػف أف  كا 
تظيػػر جمٌيػػة فػػي شػػكاىد أخػػرل  ، مػػف ذلػػؾ تضػػميف  جعػػؿل معنػػى خمػػؽى لتسػػكي  

عىمىػػوي دىكَّػػاءتعػػدييا لمفعػػكؿ كاحػػد فػػي قكلػػو تعػػالى :   { يعنػػي السػػٌد ٖٗل الكيؼ : جى
ل فيحتمؿ أف يككف مفعػكالن ثانينػا دىكَّاء:    الذم بناه ذك القرنيف ، قاؿ ابف عطية 

 ل عمػػى الحػػاؿللدىكَّػػاءلػػػ جعؿل كيحتمػػؿ أف يكػػكف جعػػؿى بمعنػػى خمػػؽى ، كيينصػػب  

كقاؿ أبك حياف معقبنا عمى قكؿ ابف عطية :   كىذا بعيد جػد ا   ألفَّ السػٌد إذ  لِ 
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تػػو إلػػى ذاؾ مخمػػكؽ كمكجػػكد ، كال ييخمىػػؽ المخمػػكؽ، لكنَّػػو ينتقػػؿ مػػف بعػػض ىي ا
 لُ ىي ة أخرللل
ىناؾ مأخذ عاـ أساسي يكفي كحده أف يمثػؿ الطامػة الكبػرل التػي -ٗٔ

جاءت مف ىذا التضميف ، كىك أنَّيـ مف أجمو تعمدكا تةيير داللة الفعؿ كصرفو 
  تنصػػػػػب مفعػػػػػكليف إذا كانػػػػػت  عػػػػػف معنػػػػػاه المكضػػػػػكع لػػػػػو قػػػػػاؿ ابػػػػػف عصػػػػػفكر

كاحػػدن إذا جعمناىػػا بةيػػر معانييػػا ، كىػػذا يعنػػي أنَّيػػا تنصػػب مفعػػكالن  لِ بمعانييػػالل
فممنحاة الحٌؽ في أف يمةكا أك يعدلكا كيةيركا ما صػنعكه كاختمقػكه مػف قكاعػد ، إذا 
كجػدكا شػػكاىد قرآنيػػة تخالفيػا كػػزعميـ بػػأفَّ ظػػفَّ كأخكاتيػا تتعػػدل لمفعػػكليف ، لكػػف 
ؿ ليس ليـ الحؽ كال لةيػرىـ فػي أف يةيػركا داللػة األفعػاؿ كيضػٌمنكىا معػاني أفعػا

أخػػػػرل مػػػػف أجػػػػؿ حػػػػؿ إشػػػػكاالت اعتػػػػرت ىػػػػذه القكاعػػػػد التػػػػي ىػػػػي مػػػػف صػػػػنعيـ 
كاختبلقيـ   ألفَّ ىذه األفعاؿ قد دكنت في المعاجـ كحفظت دالالتيا المكضكعة 
ليا لةة كعرفنا كاستعماالن ، أمَّا التضػاميف فػبل أصػؿ ليػا فػي المةػة ، بػؿ ىػي مػف 

كالدليؿ عمى ذلؾ جعؿ الفعؿ  اختبلؽ النحاة ليسك كا تعدييا لكاحد ، أك الثنيف ،
ا أنَّو كاف لحؿ إشكاؿ مختمؽ مف صنعيـ .  بأكثر مف تضميف ، كالدليؿ أيضن

ل ، ك كجػػػػدىل معنػػػػى -ُٓ ػػػػرىؼى ل معنػػػػى  عى ـى ًمػػػػ تقػػػػٌدـ أٌف النحػػػػاة ضػػػػٌمنكا  عى
ل معنػػى تكٌفػػؿ ،  ـى أصػػابى ، أك صػػادؼ ، أك لقػػي ، ك ظػػٌفل معنػػى اٌتيػػـ ، ك زعػػ

ل معنػػى عمػػؿ ، أك ألقػػى ، أك اتخػػذ ، أك اعتقػػد ، أك أكجػػد ، أك خمػػؽ ،  ك جعػػؿى
ك اتخذل معنى اكتسب ، ك ترؾل معنى خٌمى   لتسكي  مجي يا في القػرآف الكػريـ 

 متعٌدية إلى مفعكؿ كاحد .
كضػػٌمنكا  عػػٌدل معنػػى حسػػب ، ك جعػػؿل ك اتخػػذل ك تػػرؾل ك رٌدل معنػػى 

 صٌير   لتسكي  مجي يا في القرآف الكريـ متعدية إلى مفعكليف .
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كأعيد ىنا ما قمتو في التمييد بأٌف ىذه التضمينات جميعيا باطمة ،  
إذا كانت كأكبر دليؿ عمى بطبلنيا أنَّو مف حٌؽ أٌم باحث كاف أف يسأؿ أنَّو 

أفعاؿ  ظٌفل كأخكاتيا في القرآف الكريـ بمعاني ىذه التضمينات ، فمماذا إذف لـ 
ا لـ يعٌبر عف التضمينات يستعمؿ ألفاظيا لمتعبير عف معانييا ؟  أم : لماذ

بألفاظيا ، كعٌبر عنيا بألفاظ  ظٌفل كأخكاتيا ؟  ال يستطيع كٌؿ أىؿ المةة 
كالنحك كالتفسير ، ككٌؿ مف قاؿ بيذا التضمينات اإلجابة عف ىذا السؤاؿ إاٌل 
بأحد أمريف ، إمَّا أف يدعكا بأفَّ مف األنسب كاألبم  كاألفصي كاألحؽ أف ييعىبَّر 

بمفظو ، إاٌل أفَّ القرآف الكريـ ألحف فعبَّر عف المعنى بةير لفظو  عف المعنى 
ككضع المفظ في  ير مكضعو ، كىذا ما ال يجرؤ كال يستطيع أحد أف يدعيو   
مَّا أف يعترفكا كيقٌركا جميعنا  ألنَّو ما مف أحد يستطيع أف يثبت ىذا االدعاء ، كا 

كمعاني تضميناتيا ، كأفَّ القرآف بأفَّ ىناؾ فرقنا بيف معاني  ظٌفل كأخكاتيا ، 
الكريـ استعمؿ ألفاظ  ظٌفل كأخكاتيا   ألنَّو أراد معانييا ، كلـ يستعمؿ ألفاظ 
تضميناتيا   ألٌنو ما أراد معانييا ، كعند ذ تبطؿ فكرة كٌؿ التضمينات التي قاؿ 

 بيا النحاة مف أجؿ اختبلؽ القكؿ بأٌف  ظٌفل كأخكاتيا تنصب مفعكليف .
 :ر والمراج  المصاد
أدب الكاتب ، ألبي محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم  ت  - 

 ىػََِٗىػل تحقيؽ األستاذ عمي فاعكر الطبعة الرابعة ، ِٕٔ: 
األزىية في عمـ الحركؼ ،ألبي عمي بف محمد النحكم اليركم  ت : - 

 ـ ُُٕٗىػ=ُُّٗل تحقيؽ عبد المعيف الممكحي ، دمشؽ ُْٓ
كالنظا ر في النحك، لجبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر األشباه - 

ىػل  كضع حكاشيو  ريد الشيخ ، الطبعة الثانية ، دار ُُٗالسيكطي  ت : 
 ـ .ََِٕىػ = ُِْٖالكتب العممية ، بيركت ، 
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ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب، ألثير الديف محمد بف يكسؼ بف - 
ىػل، ْٕٓألندلسي الةرناطي  ت:عمي بف يكسؼ بف حياف الشيير بأبي حياف ا

 ـ.ُْٖٗ-ىػَُْْتحقيؽ الدكتكر مصطفى أحمد النماس، الطبعة األكلى 
اإلرشاد إلى عمـ اإلعراب، لمحمد بف أحمد بف عبد المطيؼ القرشي - 

يىحيى مراد ، دار الحديث ، القاىرة  -ل تحقيؽ دٓٗٔالكيشي، شمس الديف  ت :
 ـ .ََِْىػ =ُِْٓ، 

ألبي يكسؼ يعقكب بف إسحمؽ ، المعركؼ بابف إصبلح المنطؽ ، - 
ىػل شرح كتحقيؽ أحمد محمد شاكر ، كعبد السبلـ محمد ِْْالسكيت  ت : 

 ـ .ُْٗٗىػ=ُّٖٔىركف ، الطبعة الثالثة ، القاىرة ، 

ىػل أبي بكر محمد بف ُّٔاألصكؿ في النحك: البف السراج  ت - 
طبعة النعماف، النجؼ ، مُالسرم ، تحقيؽ الدكتكر عبد الحسيف الفتمي، ج

 ـ.ُّٕٗىػ=ُّّٗمطبعة األعظمي، بةداد،  ِـ، جُّٕٗىػ=ُّّٗاالشرؼ 

ىػل تحقيؽ : محمد ِّٖاألضداد ، لمحمد بف القاسـ األنبارم  ت : - 
أبك الفضؿ إبراىيـ ، الطبعة األكلى ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيركت 

 ـ .ََِٔىػ=ُِْٕ
لطيب عبد الكاحد بف عمي المةكم األضداد في كبلـ العرب ، ألبي ا- 

 ـ .ُٔٗٗىػل بتحقيؽ الدكتكر عزة حسف ، الطبعة الثانية ُّٓالحمبي  ت : 

اإلعجاز الصكتي في القرآف الكريـ ، الدكتكر عبد الحميد الينداكم ، الطبعة -
 ـ .ََِْىػ=ُِْٓاألكلى ، الدار الثقافية لمنشر ، القاىرة 

بف محمد بف إسماعيؿ النحاس  ت إعراب القرآف ، ألبي جعفر أحمد - 
ىػل اعتنى بو الشيخ خالد العمي ، الطبعة األكلى ، دار المعرفة ، بيركت ّّٖ: 

 ـ  .ََِٔىػ ُِْٕ، لبناف ، 
إعراب القراءات السبع كعمميا ، ألبي جعفر محمد بف أحمد بف نصر - 

ىػل ضبط نصو كعمؽ عميو أبك محمد َّٔبف خالكيو األصبياني  ت : 
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ىػ ُِْٕي ، الطبعة األكلى ، دار الكتب العممية ػ بيركت ، لبناف ، األسيكط
 ـ .ََِٔ

األعبلـ لخير الديف الًزًرٍكمي  بكسرالزام كالراءل ،الطبعة السادسة - 
 ـ.ََِٓعشرة ، دار العمـ لممبلييف ، بيركت ، 

ىػل تحقيؽ ّٕٕاإل فاؿ ألبي عمي الحسف بف أحمد الفارسي  ت:- 
ف عمر الحاج إبراىيـ ، كىك المسا ؿ المصمحة مف كتاب الدكتكر عبد اهلل ب

عرابو ألبي إسحاؽ الزجاج  د  تل-معاني القرآف كا 
ىػل ْٔٔأمالي ابف الحاجب ، ألبي عمرك عثماف بف الحاجب  ت : - 

لبناف –دراسة كتحقيؽ الدكتكر فخر صالي سميماف قدارة ، دار الجيؿ ، بيركت 
 ل.ت-األردف ،  د–، دار عمار ، عماف 

اإلنصاؼ في مسا ؿ الخبلؼ لعبد الرحمف كماؿ الديف ،أبي البركات - 
ىػل ، قدـ لو ككضع ىكامشو كفيارسو حسف حمد بإشراؼ ٕٕٓبف األنبارم  ت:

الدكتكر إميؿ بديع يعقكب ، الطبعة األكلى ، دار الكتب العممية ، بيركت 
 ـ  ُٖٗٗىػ= ُُْٖ،

بتفسير البيضاكم ، لناصر  أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ ، المعركؼ- 
الديف أبي الخير ، عبد اهلل بف عمر بف محمد الشيرازم الشافعي البيضاكم  ت 

ىػل إعداد كتقديـ محمد عبد الرحمف المرعشي ، الطبعة األكلى ، دار ُٗٔ: 
 تل . -إحياء التراث العربي ، بيركت ، لبناف  د

بف الحاجب اإليضاح في شرح المفصؿ ألبي عمرك عثماف بف عمر - 
ىػل تحقيؽ الدكتكر مكسى بنام العميمي ، مطبعة العاني، بةداد ْٔٔ ػ: 
 ل.ُّٖٗ -ُُٖٗ 

اإليضاح في عمؿ النحك ، ألبي القاسـ الزجاجي  ت : - 
ىػلتحقيؽ الدكتكر مازف المبارؾ ، الطبعة السادسة ، دار النفا س ، بيركت ّّٕ

 ـ .ُٔٗٗىػ=ُُْٔ، لبناف 
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ىػل حقؽ أيصكلو، ْٕٓاف األندلسي،  ت : البحر المحيط ألبي حي- 
الدكتكر عبد الرزاؽ المييدم، ، الطبعة األكلى ، دار إحياء التراث  العربي، 

  ـ.ََِِ-ىػُِّْبيركت،
ىػل إدارة الطباعة المنيرية، ُٕٓبدا ع الفكا د البف قيـ الجكزية  ت: - 

 تل. -الناشر دار الكتاب العربي، بيركت  د

القرآف لبدر الديف محمد بف عبد اهلل الزركشي،  ت: البرىاف في عمكـ - 
ىػل تحقيؽ أبي الفضؿ الدمياطي ، دارالحديث ، القاىرة ْٕٗ

 ـ .ََِٔىػ=ُِْٕ،
بصا ر ذكم التمييز في لطا ؼ الكتاب العزيز ، لمجد الديف محمد - 

ىػل تحقيؽ األستاذ محمد عمي النجار ، ُٕٖبف يعقكب الفيركزآبادم  ت : 
 تل-ممية ،بيركت  دالمكتبة الع
البمةة في تاريخ أ مة المةة ، لمجد الديف محمد بف يعقكب - 

ىػل اعتنى بو كراجعو بركات يكسؼ ىبكد ، الطبعة ُٕٖالفيركزآبادم  ت : 
 ـ . ََُِىػ ُِِْاألكلى ، المطبعة العصرية ، صيدا ، بيركت 

لى ، بةية الكعاة في طبقات المةكييف كالنحاة لمسيكطي، الطبعة األك - 
 ـ . ََِٔىػ = ُِْٕالمكتبة العصرية ، صيدا ، بيركت ، 

البياف في  ريب إعراب القراف، ألبي البركات بف األنبارم،  ت: - 
 ـ.ُٗٔٗىػ_ ُّٖٗىػل، تحقيؽ الدكتكر طو عبد الحميد، القاىرة،  ٕٕٓ

تاج العركس مف جكاىر القامكس لمسيد محمد مرتضى بف محمد - 
ىػل اعتنى بو ككضع حكاشيو الدكتكر عبد المنعـ َُِٓالحيني الزَّبيدم   ت :

خميؿ إبراىيـ كاألستاذ كريـ سيد محمد محمكد ، الطبعة األكلى ، دار الكتب 
 ـ . ََِٕىػ = ُِْٕالعممية ،بيركت 
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تأكيؿ مشكؿ القرآف ، ألبي محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الديتكرم - 
طبعة الثانية ، دار الكتب العممية ، ىػل تحقيؽ إبراىيـ شمس الديف الِٕٔ ت : 

 ـ .ََِٕٕىػ=ُِْٖبيركت ، لبناف ، 
التبياف في إعراب القرآف ألبي البقاء عبد اهلل بف الحسيف العكبرم - 

 ـ.ََِٓ-ىػُِْٔىػل، دار الفكر، بيركت، ُٔٔ ت:
ىػ ُّّٗالتحرير كالتنكير، لمشيخ محمد الظاىر ابف عاشكر   ت : - 

كلى ، مؤسسة التاريخ العربي ، بيركت ، لبناف ، ـل ، الطبعة األُّٕٗ= 
 ـ .َََِىػ=َُِْ

التر يب كالترىيب ، لئلماـ الحافظ المنذرم ، حققو أبك عبد الرحمف - 
 ـ .ََِْىػ=ُِْٓالمكي ، الطبعة األكؿ ، مكة المكرمة ، الرياض 

تفسير  ريب القرآف ألبي محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة - 
ل تحقيؽ السيد أحمد صفر ، المكتبة العممية ، بيركت ِٕٔالدينكرم ت : 

 ـ .ََِٕىػ=ُِْٖ
ىػل تحقيؽ أحمد فريد ، الطبعة َُٓتفسير مقاتؿ بف سميماف  ت : - 

 ـ .ََِّىػ =ُِْْاألكلى ، دار الكتب العممية ، بيركت ، لبناف 
ىػل عماد الديف أبي الفداء ْٕٕتفسير القرآف العظيـ البف كثير  ت- 
الدمسقي، عمؽ عميو كخرَّج أحاديثو ىاني الحاج ، المكتبة التكفيقية ، اسماعيؿ 

 تل -مصر ، القاىرة  د
تمقيف المتعمـ مف النحك، ألبي محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة  ت - 

ىػل تحقيؽ عبد اهلل الناصر ، الطبعة األكلى ، المكتب اإلسبلمي ، ِٕٔ: 
 ـ .ُّٗٗىػ=ُُّْبيركت ، دمشؽ ، عمَّاف 

ىػل َّٕتيذيب المةة ، ألبي منصكر محمد بف أحمد األزىرم  ت : - 
رياض زكي قاسـ ، الطبعة األكلى ، دار المعرفة ، بيركت ، لبناف  -تحقيؽ د
 ـ .ََُِىػ=ُِِْ
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جامع البياف عف تأكيؿ أم القرآف، لمحمد بف جرير الطبرم  ت:  - 
ربي، بيركت، ىػل ، ضبط كتعميؽ محمكد شاكر، دار إحياء التراث العَُّ
 ـ.ََِٔ -ىػُِْٔ

ىػل محمد بف احمد ُٕٔالجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي  ت- 
 ـ ُٕٔٗىػ = ُّّٖاالنصارم، الطبعة الثالثة دار الكتاب العربي، القاىرة، 

جمع الفكا د مف جامع األصكؿ كمجمع الزكا د ، لئلماـ محمد بف - 
كصححو محمد  قل ضبطوَُْٗسميماف بف طاىر المةربي المالكي  ت : 

عبد الخالؽ الزناتي ، الطبعة األكلى ، دار الكتب العممية ، بيركت ، 
 ـ ََِِق=ُِّْلبناف

ىػل ُِّجميرة المةة ، ألبي بكر محمد بف الحسف بف دريد  ت : - 
تحقيؽ الدكتكر رمزم منير البعمبكي الطبعة األكلى ،دار العمـ لممبلييف ، 

 ـ .ُٖٖٗبيركت ، لبناف 
داني في حركؼ المعاني ، لمحسف بف قاسـ المرادم  ت: الجنى ال - 

ىػل ، تحقيؽ الدكتكر فخر الديف قباكة ، كالدكتكر محمد نديـ فاضؿ ، ْٕٗ
 ىػَُّْالطبعة األيكلى ، دار الكتب العممية ، بيركت 

ىػل عمى شرح األشمكني  ت : نحك َُِٔحاشية الصباف  ت : - 
مكد بف الجميؿ، الطبعة األيكلى، ىػل عمى ألفية ابف مالؾ، تحقيؽ: محََٗ

 ـ،ََِِىػ  =ُِّْالقاىرة، 
ىػل عمى شرح ابف عقيؿ عمى ُِٕٖحاشية محمد الخضرم  ت : - 

ألفية ابف مالؾ طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية، ألصحابيا عيسى البابي 
 تل.-الحمبي كشركا و  د

د الةفار الحجة في عمؿ القراءات السبع ، ألبي عمي الحسف بف عب- 
ىػل تحقيؽ الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد ، ّٕٕالفارسي النحكم  ت : 
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كالشيخ عمي محمد معكض ، الطبعة األكلى ، دار الكتب العممية ، بيركت ، 
 ـ .ََِٕىػ ُِْٖلبناف ، 

ىػل َْٔحقا ؽ التأكيؿ في متشابو التنزيؿ ، لمشريؼ الرضي  ت : - 
 الكجكه كالنظا ر ، لمقاتؿ بف سميماف .تحقيؽ أحمد فريد المزيدم ، في ذيؿ 

ىػل ، تحقيؽ ِّٗالخصا ص  ، ألبي الفتي عثماف بف جنى  ت: - 
عبد الحميد الينداكم ، الطبعة الثانية ، دار الكتب العممية ، بيركت ، لبناف ، 

 ـ .ََِٖىػ=ُِْٗ
الدراسات المةكية في العراؽ، لمدكتكر عبد الجبار جعفر القزاز، دار - 
 ـ.ُُٖٗلمنشر، بةداد الرشيد 

درة الةكَّاص في أكىاـ الخكاص ، لمقاسـ بف عمي الحريرم  ت : - 
ىػل تحقيؽ محمد أبك الفضؿ إبراىيـ الطبعة األكلى ، المكتبة العصرية ، ُٔٓ

 ـ .ََِّىػ=ُِْْصيدا ، بيركت ، 
الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف، ألحمد بف يكسؼ المعركؼ - 

ىػل ، تحقيؽ األستاذ الدكتكر أحمد محمد الخراط  ، ٕٔٓت:بالسميف الحمبي  
 ـ .ََِّ-ىػُِْْالطبعة الثانية ،

ديكاف األدب ، ميزاف المةة كمعيار الكبلـ ، إلسحاؽ بف إبراىيـ بف - 
ىػل تحقيؽ محمكد السيد عثماف ، كأحمد شمس َّٓالحسيف الفارابي  ت : 

 ىػ .َُُِيركت الديف الطبعة األكلى ، دار الكتب العممية ، ب

ديكاف امرئ القيس ، اعتنى بو كشرحو عبد الرحمف المصطاكم ، - 
 ـ .ََِْىػ=ُِْٓالطبعة الثانية ، دار المعرفة ، بيركت ، لبناف 

ديكاف جراف العكد النميرم ، صنعة أبي جعفر محمد بف حبيب ، - 
رية تحقيؽ كتذييؿ الدكتكر نكرم حمكدم القيسي ، دار الرشيد لمنشر ، الجميك 

 ـ .ُِٖٗالعراقية ، 
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ديكاف جرير ، اعتنى بو كشرحو حمدك طمَّاس ، الطبعة الثانية ، دار - 
 ـ .ََِٖىػ=ُِْٗالمعرفة ، بيركت ، لبناف 

ديكاف حاتـ الطا ي ، شرحو كقدَّـ لو أحمد رشاد ، الطبعة األكلى ، - 
 ـ .ُٖٔٗىػ=َُْٔدار الكتب العممية ، بيركت ، لبناف 

بعي ، بركاية األثـر ، كأبي عبيدة ، كاألصمعي ،  ديكاف المتممس-  الضي
تحقيؽ كشرح حسف كامؿ الصيرفي ، جامعة الدكؿ العربية ، معيد 

 ـ . َُٕٗىػ=َُّٗالمخطكطات العربية 
ديكاف النابةة الذبياني ، اعتنى بو حمدك طمَّاس ، الطبعة الثانية ، - 

 ـ .ََِٓىػ=ُِْٔدار المعرفة ، بيركت لبناف 
ف اليذلييف ، الطبعة الثانية ، مطبعة دار الكتب المصرية ، ديكا- 
 ـ .ُٓٗٗالقاىرة 
رصؼ المباني في شرح حركؼ المعاني ، ألحمد بف عبد النكر - 

ىػل، تحقيؽ األستاذ الدكتكر أحمد محمد الخراط، الطبعة َِٕالمالقي  ت:
 ـ.ََِِ-ىػُِِْالثالثة ، دار القمـ، دمشؽ ، 

ر القرآف العظيـ كالسبع المثاني ، ألبي الفضؿ ركح المعاني في تفسي- 
ىػل ، ضبطو َُِٕشياب الديف السيد محمكد ا لكسي البةدادم  ت : 

كصححو عمي عبد البارم عطية الطبعة الثانية ، دار الكتب العممية، بيركت 
 ـ .ََِٓىػ=ُِْٔ

زاد المسير في عمـ التفسير،  ألبي الفرج جماؿ الديف عبد الرحمف - 
ىػل، كضع حكاشيو، أحمد شمس الديف ، ٕٗٓبف محمد الجكزم  ت: بف عمي

 ـ.ََِِ-ىػُِِْالطبعة الثانية ، دار الكتب العممية، بيركت ، 
الزاىر في معاني كبلـ الناس ، ألبي بكر محمد بف القاسـ بف - 

 ـ .ََِٖىػ=ُِْٗقل دار الحديث ، القاىرة ِّٕاألنبارم  ت : 
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ىػل ِّٗلفتي عثماف بف جنى  ت:سٌر صناعة اإلعراب  ،ألبي ا- 
تحقيؽ مصطفى السقا كآخريف، الطبعة األكلى، مطبعة مصطفى البابي الحمبي 

 ـ.ُْٓٗ-ىػُّّٖكأكالده، مصر، 
السيرة النبكية ألبي محمد عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيكب الحميرم - 

ىػل كضع حكاشيو كخرَّج أحاديثو الشيخ فؤاد بف عمي ُِّالمعافرم  ت : 
 ـ ََِّىػ=ُِْْة ، بيركت ، لبناف الطبعة الثانية ، دار الكتب العمميحافظ ، 
ىػل عمى ألفية ابف مالؾ : تحقيؽ محمد ٕٗٔشرح ابف عقيؿ  ت : - 

 ـ.ُْٔٗىػ/ ُّْٖ، مطبعة السعادة، مصر، ُْمحيي الديف عبد الحميد، ط
شرح التسييؿ ، تسييؿ الفكا د كتكميؿ المقاصد ، لجماؿ الديف  - 

ىػل تحقيؽ أحمد السيد ِٕٔبد اهلل بف مالؾ الطا ي األندلسي  ت : محمد بف ع
 تل .-عمي ، المكتبة التكفيقية ، القاىرة ، مصر  د

ىػل تحقيؽ كدراسة محمد عبد النبي ْٕٗشرح التسييؿ لممرادم  ت : - 
 ـ .ََِٔىػ = ُِْٕمحمد أحمد عبيد ، الطبعة األكلى ، القاىرة 

مى ألفية ابف مالؾ، لخالد بف عبد اهلل شرح التصريي عمى التكضيي ع- 
 اىرة ىػل تحقيؽ أحمد السيد سيد أحمد، دار العمكـ، جامعة القَٓٗاألزىرم  ت: 

شرح جمؿ الزجاجي ، لعمي بف مؤمف المعركؼ بابف عصفكر - 
ىػل تحقيؽ الدكتكر صاحب أبي جناح ، إحياء التراث ٗٔٔاإلشبيمي،  ت: 
 ـ.ُِٖٗىػ = َُِْ – ـَُٖٗىػ = ََُْاإلسبلمي، بةداد 

شرح الحدكد النحكية ، لجماؿ الديف عبد اهلل بف أحمد بف عمي بف - 
ىػل تحقيؽ الدكتكر محمد الطيب اإلبراىيـ ، الطبعة ِٕٗمحمد الفاكيي  ت : 

 ـ .ُٔٗٗىػ=ُُُْٕاألكلى ، دار النفا س ، القاىرة 

ىػل حققو كعمؽ عميو محمد  ُٕٔشرح شذكر الذىب البف ىشاـ  ت- 
ىػ  َُِْر طعمة حمبي  ، الطبعة األيكلى ، دار المعرفة ، بيركت ، خي
 ـ . ُٗٗٗ=
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شرح ديكاف الفرزدؽ ، ضبط معانيو كشركحو كأكمميا إيميا الحاكم ، - 
 ـ .ُّٖٗالطبعة األكلى ، دار الكتاب المبناني ، مكتبة المدرسة 

شرح ديكاف جرير ، تأليؼ محمد إسماعيؿ عبد اهلل الصاكم، دار - 
 ندلس ، بيركت .األ

شرح القصا د السبع الطكاؿ الجاىميات ، ألبي بكر محمد بف القاسـ - 
ل.، تحقيؽ بركات يكسؼ ىبكد ، المكتبة العصرية ، بيركت ِّٕاألنبارم  ت :

 ـ .ََِٖىػ=ُِْٗ

شرح القصا د العشر ، ألبي زكريا يحيى بف عمي التبريزم  ت - 
ي دار الكتب العممية ، بيركت ، لبناف ىػلتحقيؽ األستاذ عبد السبلـ الحكفَِٓ:

 ـ .ُٕٗٗىػ=ُُْٖ

شرح كافية ابف الحاجب ، لرضي الديف محمد بف الحسف األستراباذم - 
ىػل قدـ لو ككضع حكاشيو كفيارسو الدكتكر إميؿ بديع يعقكب ، ٖٔٔ ت : 

 ـ .ََِٕىػ ُِْٖالطبعة الثانية ، دار الكتب العممية ، بيركت ، لبناف 
ىػل تقديـ أحمد ّٖٔيبكيو ، ألبي سعيد السيرافي  ت : شرح كتاب س- 

حسف ميدلي ، كعمي سيد عمي ،  الطبعة األكلى ، دار الكب العممية ، بيركت 
 ـ .ََِٖىػ ُِْٗلباف ، 
شرح المفصؿ  ، لمكفؽ الديف يعيش بف عمي بف يعيش النحكم - 

األيكلى  ىػل كضع ىكامشو كفيارسو الدكتكر إميؿ بديع يعقكب، الطبعةّْٔ ت:
  ـ.ََُِ -ىػ ُِِْ، دار الكتب العممية ، بيركت ، 

الشعر كالشعراء أك طبقات الشعراء ، ألبي محمد عبد اهلل بف مسمـ  - 
ىػل تحقيؽ الدكتكر مفيد قميحة كاألستاذ محمد ِٕٔبف قتيبة الديتكرم  ت : 

أميف الضنَّاكم الطبعة الثانية ، دار الكتب العممية ، بيركت ، لبناف 
 ـ .ََِٓىػ=ُِْٔ
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ىػ ل ََْالصحاح لئلماـ إسماعيؿ بف حماد الجكىرم  ت : نحك - 
ىػ ُِْٖاعتنى بو خميؿ مأمكف شيحا ، الطبعة األكلى ، دار المعرفة ، لبناف ، 

 ـََِٕ
ضرا ر الشعر ، أك كتاب ما يجكز لمشاعر ألبي عبد اهلل محمد بف - 

ر محمد ز مكؿ سبلـ ، ىػل تحقيؽ الدكتك ُِْجعفر القزاز القيركاني  ت : 
 تل .-د(كالدكتكر محمد مصطفى ىدار ، الناشر المعارؼ اإلسكندرية 

ضرا ر الشعر ، ألبي الحسف عمي بف مؤمف بف محمد الحضرمي - 
ىػل كضع حكاشيو خميؿ عمراف ّٔٔاألشبيمي المعركؼ بابف عصفكر ت : 

 المنصكر ، الطبعة األكلى ، دار الكتب العممية ، بيركت ، لبناف
 ـ . ُٗٗٗىػ=َُِْ

ىػل ُِّطبقات فحكؿ الشعراء ، لمحمد بف سبلَّـ الجمحي  ت : - 
 تل-تحقيؽ محمكد محمد شاكر ، مطبعة المدني بجدة  د

عمدة الحافظ كعدة البلفظ ، لجماؿ الديف محمد بف مالؾ  ت : - 
{ تحقيؽ أحمد بف إبراىيـ بف عبد المكلى الميةينٌي ، الطبعة األكلى ، ِٕٔ

 ـ ََِٗق=َُّْالقاىرة مصر ، 
عمدة الحفاظ في تفسير أشرؼ األلفاظ ، لمشيخ أحمد بف يكسؼ بف - 

ىػل تحقيؽ حمد باسؿ عيكف ٕٔٓعبد الدا ـ ، المعركؼ بالسميف الحمبي  ت :
 تل-السكد ، دار الكتب العممية ، بيركت  د

ىػل الطبعة الثانية ، دار ُٕٓالعيف لمخميؿ بف أحمد الفراىيدم  ت : - 
 ـ ََِٓىػ = ُِْٔياء التراث العربي إح

 ريب القرآف الكريـ في لةات العرب ، ألبي حياف األندلسي  ت : - 
ىػل تحقيؽ الدكتكر أحمدم الشيخ ، الطبعة األكلى ، دار اليقيف لمنشر ْٕٓ

 ـ .ََِٓىػ=ُِْٔكالتكزيع ، مصر المنصكرة ، 
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األلفية البف ىػل في شرح الدرة ّٗٔالةرة المخفية البف الخباز  ت: - 
 ـ. ُُٗٗىػ= ُُُْىػل مطبعة العاني، بةداد ِٖٔمعط  ت: 
 يث النفع في القراءات السبع ، لمشيخ عمي النكرم بف محمد - 

ىػل تحقيؽ محمد بف عبد السميع الشافعي الحفياف ، ُُُٖالسفاقسي  ت : 
 ـ . ََِْىػ ُِْٓالطبعة األكلى ، دار الكتب العممية ، بيركت ، لبناف ، 

ىػل دراسة ِْْالفكا د كالقكاعد ، لعمر بف ثابت الثمانيني  ت : - 
كتحقيؽ الدكتكر عبد الكىاب محمكد الكحمة ، الطبعة األكلى ، مؤسسة الرسالة 

 ـ .ََِّ=  ُِْْ، بيركت ، لبناف ، 
ىػل تحقيؽ ّٓٗالفركؽ المةكية ، ألبي ىبلؿ بف سيؿ العسكرم  ت :- 

ألكلى ، دار الكتب العمميك ،بيركت ، محمد باسؿ عيكف السكد ، الطبعة ا
 ـ .ََِٗ

في النحك العربي، قكاعد كتطبيؽ، لمدكتكر ميدم المخزكمي، الطبعة - 
 ـ.ُٔٔٗ-ىػُّٖٔاألكلى، مطبعة مصطفى البابي الحمبي مصر 

ىػل َُٖالكتاب ، أك كتاب سيبكيو ، ألبي بشر عمرك بف عثماف  ت- 
 ـ.ُٔٔٗكلى، دار القمـ ، القاىرة تحقيؽ عبد السبلـ محمد ىاركف، الطبعة األ

ىػل َُٖالكتاب، أك كتاب سيبكيو، ألبي بشر عمرك بف عثماف  ت:- 
، عمؽ عميو ككضع حكاشيو كفيارسو ، د إميؿ بديع يعقكب ، الطبعة األكلى ، 

 ـ .ُٗٗٗىػ = َُِْدار الكتب العممية ، بيركت ، لبناف ، 

دلسي ، المعركؼ بابف كتاب األفعاؿ ، ألبي بكر محمد بف عمر األن- 
ىػلتحقيؽ إبراىيـ شمس الديف الطبعة األكلى ، دار الكتب ّٕٔلبقكطية  ت : 

 ـ .ََِِىػ  ُِْْالعممية ، بيركت لبناف ،

كتاب الكشؼ عف كجكه القراءات السبع كعمميا ، ألبي محمد مكي - 
ىػل تحقيؽ الدكتكر محيي الديف رمضاف ، ّْٕبف أبي طالب القيسي  ت : 

 ـ .ُٕٖٗىػ َُْٕة الرابعة ، مؤسسة الرسالة ، بيركت ، لبناف الطبع
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كتاب البلمات ألبي القاسـ ، عبد الرحمف بف إسحاؽ الزجاجي  ت : - 
ىػل تحقيؽ الدكتكر مازف المبارؾ ، الطبعة الثانية ، دار صادر ، بيركت ّّٕ
 ـ .ُِٗٗىػ =ُُِْ

زىرم  ت : كتاب معاني القراءات ، ألبي منصكر محمد بف أحمد األ- 
ىػل تحقيؽ الشيخ أحمد فريد المزيدم ، قدَّـ لو ، كقرَّظو الدكتكر فتحي عبد َّٕ

الرحمف حجازم ، كمية المةة العربة ، جامعة القاىرة ، الطبعة األكلى ، دار 
 ـ .ُٗٗٗىػ = َُِْالكتب العممية ، بيركت ، لبناف 

ه الكشاؼ عف حقا ؽ  كامض التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجك - 
التأكيؿ ، ألبي القاسـ جار اهلل محمكد بف عمر بف محمد الزمخشرم 

ىػل  ، رتبو كضبطو كصححو ، محمد عبد السبلـ شاىيف ، الطبعة ّٖٓ ت:
 ـ .ََِّ-ىػُِْْالثالثة ، دار الكتب العممية، بيركت، 

كشؼ المشكؿ في النحك لعمي بف سميماف الحيدرة اليمني  ت : - 
ادم عطية عمر ، الطبعة األكلى ، مطبعة اإلرشاد ، ىػل تحقيؽ الدكتكر ىٗٗٓ

 ـ .ُْٖٗىػ = َُْْبةداد ، 
الكميات ، ألبي البقاء أيكب بف مكسى الحسيني القىريميِّ الكفكمِّ  ت - 

عدناف  دركيش ، كمحمد المصرم ، الطبعة الثانية -ىػل تحقيؽ دَُْٗ: 
 ـ .َُُِىػ=ُِّْ

ر بف عادؿ الدمشقي المباب في عمكـ الكتاب ، ألبي جعفر عم- 
ىػ، تحقيؽ الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد، َٖٖالحنبمي المتكفى بعد سنة 

كالشيخ عمي محمد معكض، الطبعة األيكلى ، دار الكتب العممية ، بيركت ، 
 ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٗ

لساف العرب ،ألبي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر بف منظكر - 
 ـََِّصادر ، بيركت ، ىػل ، الطبعة الثانية، دار ُُٕ ت: 
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ما تمحف فيو العاٌمة ، ألبي الحسف عمي بف حمزة الكسا ي  ت : - 
لمدني ىػل تحقيؽ الدكتكر رمضاف عبد التكاب ، الطبعة األكلى ، مطبعة اُٖٗ

 ـ ُِٖٗىػ=َُِْ، القاىرة ، 
المثؿ السا ر في أدب الكاتب كالشاعر، لضياء الديف نصر اهلل بف - 

ىػل حققو كعمؽ عميو  ّٕٔمحمد بف األثير الجزرم  ت :أبي الكـر محمد بف 
الشيخ كامؿ محمد محمد عكيضة ، الطبعة األكلى ، دار الكتب العممية ، 

 ـ .ُٖٗٗىػ = ُُْٗبيركت ،لبناف 
ىػل ُُِمجاز القرآف ، ألبي عبيدة مىٍعمىر بف المثنَّى التيمي  ت : - 

الكتب العممية ، بيركت ، تحقيؽ أحمد فريد المزيدم ، الطبعة األكلى ، دار 
 ـ .ََِٔىػ=ُِْٕلبناف 

ىػل أبك العباس احمد بف يحيى، ُِٗمجالس ثعمب: ثعمب  ت - 
 -ـُٔٓٗتحقيؽ عبد السبلـ محمد ىركف، الطبعة الثالثة، دار المعارؼ، مصر

 ـ.َُٔٗ
المحرر في النحك ، لعمر بف عيسى بف إسماعيؿ اليرمي - 

ي محمد عبد السميع ، الطبعة األيكلى ، ىػل تحقيؽ أ ، د ، منصكر عمَِٕ ت:
 ـََِٓىػ =ُِْٔدار السبلـ ، القاىرة ، 

المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، لمقاضي أبي محمد عبد - 
ىػل تحقيؽ عبد السبلـ عبد ْٔٓالحؽ بف  الب بف عطية األندلسي  ت:

-ىػُِِْالشافي محمد، الطبعة األكلى ، دار الكتب العممية، بيركت، 
 ـ. ََُِ

المحكـ كالمحيط األعظـ ، ألبي الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده - 
ىػل تحقيؽ الدكتكر عبد الحميد ْٖٓالمرسي ، المعركؼ بابف سيده  ت : 

ىنداكم  ، الطبعة األكلى ، دار الكتب العممية ، بيركت ، لبناف 
 ـَََِىػ=ُُِْ
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جامعة بةداد ، المدارس النحكية ، لمدكتكرة خديجة الحديثي ،مطبعة - 
 ـ .ُٖٔٗىػ=َُْٔ

المدارس النحكية لمدكتكر شكقي ضيؼ ، الطبعة السابعة ، دار - 
 المعارؼ ، مصر .

مدارؾ التنزيؿ كحقا ؽ التأكيؿ لعبد اهلل بف أحمد بف محمكد النسفي - 
قلاعتنى بو عبد المجيد طعمة حمبي ، الطبعة الثانية ، دار َُٕ ت : 

 ـ . ََِٔق=ُِْٔالمعرفة ، بيركت ، لبناف 
المسا ؿ المشكمة ، ألبي عمي الحسف بف أحمد بف عبد الةفار - 

ىػل قرأه كعمَّؽ عميو الدكتكر يحيى مراد ، الطبعة األيكلى ، ّٕٕالفارسي  ت:
 ـ ََِّىػ = ُِْْدار الكتب العممية ، بيركت ، 

ىػل ّْٕمشكؿ إعراب القراف ، لمكي بف أبي طالب القيسي  ت:- 
 ـ.ُْٕٗ-ىػُّْٗحمد السكاس، دمشؽ ، تحقيؽ ياسيف م

المصباح المنير في  ريب الشرح الكبير لمرافعي ، تأليؼ أحمد بف - 
ىػل دار الكتب العمميك ، بيركت ، لبناف ، َٕٕمحمد بف عمي الفيكمي  ت : 

 ـ .ُْٗٗىػ=ُُْْ
معاني القراءات ، ألبي منصكر محمد بف أحمد األزىرم  ت : - 

د فريد المزيدم ، قدَّـ لو ، كقرَّظو الدكتكر فتحي عبد ىػل تحقيؽ الشيخ أحمَّٕ
الرحمف حجازم ، كمية المةة العربة ، جامعة القاىرة ، الطبعة األكلى ، دار 

 ـ ُٗٗٗىػ = َُِْالكتب العممية ، بيركت ، لبناف 
معاني القرآف  ،ألبي الحسف سعيد بف مسعدة المعركؼ باألخفش - 

كفيارسو إبراىيـ شمس الديف، الطبعة ىػل كضع حكاشيو ُِٓاألكسط  ت:
 ـ.ََِِ-ىػُِّْاألكلى ، دار الكتب العممية، بيركت،  
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ىػل َِٕمعاني القرآف  ، ألبي زكريا زياد بف عبد اهلل الفراء  ت:- 
كضع حكاشيو كفيارسو، إبراىيـ شمس الديف، دار الكتب العممية، بيركت 

 ـ.ََِِ-ىػُِّْ
عرابو ، ألبي  -  إسحاؽ الزجاج إبراىيـ بف السرم معاني القرآف كا 

ىػل تحقيؽ الدكتكر عبد الجميؿ عبد شمبي، دار الحديث، القاىرة ُُّ ت:
 ـ.ََِْ-ىػُِْْ

معاني النحك ، لمدكتكر فاضؿ ميدم صالي السامرا ي، بةداد - 
 ـُٕٖٗ-ىػُّٖٔ

معجـ األدباء ، المسمى : إرشاد األريب إلى معرفة األديب ، ألبي - 
ىػل ِٔٔ-لديف ياقكت بف عبد اهلل الركمي الحمكم  ت : عبد اهلل شياب ا

تحقيؽ الدكتكر إحساف عباس ، الطبعة األكلى ، دار العرب اإلسبلمي ، 
 ـ .ُّٗٗبيركت ، لبناف ، 

مةني المبيب عف كتب األعاريب ،البف ىشاـ، تحقيؽ محمد محيي - 
 تل.-الديف عبد الحميد  د

سـ الحسيف بف محمد المعركؼ المفردات م  ريب القرآف ، ألبي القا- 
ىػل ضبطو ىيثـ الطعيمي ، الطبعة األكلى ، َِٓبالرا ب األصفياني  ت : 

 ـ .ََِٖىػ=ُِْٖدار إحياء التراث العربي ، بيركت ، لبناف ، 

المفصؿ في عمـ العربية ،ألبي القاسـ محمكد بف عمر الزمخشرم - 
 ـ.ََِّ -ىػ ُِْْىػل ، الطبعة األكلى، دار الجيؿ، بيركت ، ّٖٓ ت: 

المقاصد النحكية في شرح شكاىد األلفية ، المشيكر بشرح الشكاىد - 
ىػل تحقيؽ ٖٓٓالكبرل ، لبدر الديف محمكد بف أحمد بف مكسى العيني  ت : 

محمد باسؿ عيكف السكد ، الطبعة األكلى ، دار الكتب العممية ، بيركت 
 ـ .ََِْىػ=ُِْٔ
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د بف فارس بف زكريا  ت : مقاييس المةة ، ألبي الحسيف أحم- 
ىػل تحقيؽ أنس محمد الشامي ، دار الحديث ، القاىرة ّٓٗ
 ـَََِٖىػ=ُِْٗ

المقتصد في شرح اإليضاح، ألبي عمي النحكم، عبد القاىر - 
 ـ.ُِٖٗالجرجاني، تحقيؽ: الدكتكر كاظـ بحر المرجاف، دار الرشيد، بةداد، 

حقيؽ األستاذ محمد عبد ىػل تِٖٓالمقتضب ، لمحمد بف يزيد المبرد  ت: 
 تل .-الخالؽ عضيمة، دار الكتاب، بيركت  د

ىػل تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد ٗٔٓالمقٌرب ، البف عصفكر  ت:- 
المكجكد كعمي محمد معكض، الطبعة األكلى ، دار الكتب العممية، بيركت،  

 ـ.ُٖٗٗ -ُُْٖ

الممٌخص في إعراب القرآف ، ألبي زكريا يحيى بف عمي المعركؼ - 
يحيى مراد ، دار الحديث ، القاىرة -ل تحقيؽ دَِٓالخطيب التبريزم  ت : ب

 ـ .ََِْىػ=ُِْٓ

المنيؿ الصافي في شرح الكافي لبدر الديف أبي عبد اهلل محمد بف - 
ىػل تحقيؽ األستاذ الدكتكر فاخر حبر مطر ، ِٕٖأبي بكر الدماميني  ت : 

 ـ .ََِٖبناف الطبعة األكلى ، دار الكتب العممية ، بيركت ، ل

الميسر في القراءات األربع عشر ، لمحمد فيد خاركؼ ، كمحمد - 
 ـ .ََُٔىػ ُِْٕبيركت -كريـ راجي، الطبعة الرابعة ،  دمشؽ

نزىة األعيف في عمـ الكجكه كالنظا ر ، لئلماـ جماؿ أبي الفرج عبد - 
قل كضع حكاشيو خميؿ ٕٗٓالرحمف بف عمي بف محمد بف الجكزم  ت : 

ر ، الطبعة األكلى ، دار الكتب العممية ، بيركت ، لبناف المنصك 
 ـ .َََِق=ُُِْ
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نزىة األلباء في طبقات األدباء ، ألبي االبركات كماؿ الديف عبد - 
ىػل تحقيؽ الدكتكر إبراىيـ السامرا ي ٕٕٓالرحمف بف محمد بف األنبارم  ت : 

 ـ .ُٖٓٗىػ=َُْٓ، الطبعة األكلى ، مكتبة المنار ، األردف ، الزرقاء ، 

نزىة القمكب في تفسير  ريب القرآف ، لئلماـ أبي بكر بف عزيز - 
ىػلتحقيؽ الدكتكريكسؼ عبد الرحمف المرعشمي ، الطبعة َّّالسجستاني  ت : 

 ـ .ََُِىػ=ُُّْاألكلى ، دار المعرفة ، بيركت ، 
النياية في  ريب الحديث كاألثر ، لمجد الديف أبي السعادات - 

ىػل الطبعة الثالثة ،  دار المعرفة ، َٔٔمحمد الجزرم  ت : المبارؾ بف 
 ـ .ََِٗىػ=َُّْبيركت ، لبناف 

ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع ، لجبلؿ الديف السيكطي ،  ت - 
ىػل تحقيؽ الدكتكر عبد الحميد ىنداكم ، المكتبة التكفيقية ، القاىرة ، ُُٗ: 

 مصر. 
يـ ، لمقاتؿ بف سميماف البمخي  ت : الكجكه كالنظا ر في القرآف الكر - 

قل تحقيؽ أحمد فريد المزيدم ، الطبعة األكلى ، دار الكتب العممية َُٓ
 ـ .ََِٖق=ُِْٗبيركت ، لبناف 

الكجكه كالنظا ر في القرآف الكريـ ، ألبي اليبلؿ الحسف بف عبد اهلل - 
ر الكتب ىػل تحقيؽ أحمد السيد ، الطبعة األكلى ، دآّٗالعسكرم  ت : بعد 

 ـ .ََُِالعممية ، بيركت ، لبناف 
الكجكه كالنظا ر في القرآف الكريـ ، ليركف بف مكسى القارئ  ت : - 

ىػل تحقيؽ األستاذ الدكتكر حاتـ صالي الضامف ، الطبعة األكلى ، عمَّاف َُٕ
 ـ .ََِِ

الكجكه كالنظا ر أللفاظ كتاب اهلل العزيز ، ألبي عبد اهلل الحسيف بف - 
ىػل تحقيؽ عربي عبد الحميد عمي ، الطبعة األكلى ْٖٕلدامةاني  ت : محمد ا

 ـََِّىػ=ُِْْ، دار الكتب العممية ، بيركت ، لبناف 
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الكسيط في تفسير القراف المجيد ، ألبي الحسف عمي بف أحمد  - 
ىػل تحقيؽ الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد كالشيخ ْٖٔالكاحدم النيسابكرم  ت:

لطبعة األكلى ، دار الكتب العممية، بيركت،  عمي محمد معكض، ا
 ـ.ُْٗٗىػ/ُُْٓ

 
 المحتويات

 الصفحة المكضكع

 ٔ الفصؿ األكؿ : النصب عمى نزع الخافض في القرآف الكريـ

المبحث األكؿ : تعدِّم الفعؿ في القرآف الكريـ إلى مفعكلو بنفسو 
رى   في مكاضع كبحرؼ الجٌر في مكاضع أيخى

ٔ 

 ِْ النصب عمى نزع الخافض في كتب النحك .المبحث الثاني : 

 ِْ المطمب األكؿ : التعريؼ بالنصب عمى نزع الخافض

 ِٖ المطمب الثاني : مآخذ القكؿ بالنصب عمى نزع الخافض

 ّّ المطمب الثالث : النصب عمى نزع الخافض بيف الجكاز كالشذكذ

 المبحث الثالث : النصب عمى نزع الخافض القياسي في القرآف
 الكريـ 

ّٔ 

 ّٔ المطمب األكؿ : مذىب األخفش

 َْ المطمب الثاني : حقيقة الخبلؼ بيف الخميؿ كيبكيو 

المطمب الثالث : شكاىد النصب عمى نزع الخافض في القرآف 
 الكريـ 

ّٓ 

المبحث الرابع : النصب عمى نزع الخافض السماعي الميطَّرىد في 
 القرآف الكريـ .

ٔٓ 

النصب عمى نزع الخافض السماعي  ير المبحث الخامس : 
 الميطَّرىد في القرآف الكريـ .

ِٗ 



 

 
279 

 ُُِ المبحث السادس : المفعكؿ ألجمو كالنصب عمى نزع الخالفض

 َُّ الفصؿ الثاني : التضميف في القرآف الكريـ

ا .  َُّ التعريؼ بالتضميف لةة كاصطبلحن

 ُّٓ المبحث األكؿ : شكاىد التضميف في القرآف الكريـ .

 ُٔٓ المبحث الثاني : التضميف كببل ة القرآف الكريـ  

 ُُٔ المبحث الثالث : التضميف بيف كتب النحك ككتب الكجكه

 ُْٔ المبحث الرابع : التضميف كالترادؼ

 ُٖٔ المترادفاف : السنة كالعاـ

 ُِٕ المترادفاف : الكٌؿ كالجمع

 ُْٕ المترادفاف : أتى كجاء

 ُْٕ أ كالخبرالمترادفاف : النب

 ُٕٕ المترادفاف : الحبكر كالسركر

 ُٕٗ المترادفاف : المشي ة كاإلرادة

 ُٖٔ المبحث الخامس : التضميف في باب ظٌف كاخكاتيا 

المبحث السادس : النصب عمى نزع الخافض كالتضميف بيف 
 الشعر كالقرآف الكريـ

ُِّ 

 ِٓٓ الخاتمة كالنتا  

 َِٔ المصادر كالمراجع 

 
 

 لسيرة العمميةا
 .صكفي عمي الحمداني االسـ : عبد الجبار فتحي زيداف ذنكف -

ـ ، محمة الشفاء ، قرب دكرة قاسـ ُْٕٗمحؿ كتاريخ الكالدة : المكصؿ/-
 الخياط .
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 . ُِٔٗأنييتي دراستي االبتدا ية ، في المدرسة القحطانية ، سنة -

 ـ .ُٓٔٗأنييتي دراستي المتكسطة ، في متكسطة الحرية  ، سنة -

أنييتي دراستي اإلعدادية ، في اإلعدادية المركزية ، القسـ العممي ، سنة -
 ـُٕٔٗ

خري  كمية التربية الممةاة / قسـ المةة العربية /جامعة بةداد ، حصمتي عمى - 
 ـ .ُِٕٗشيادة البكالكريكس في ىذه الكمية بدرجة جيد جد ا ، سنة 

ـ ، ثـ نيقمتي بعدىا إلى ُّٕٗ/َُ/ٗعييِّنتي مدرسنا في ثانكية قٌيارة في -
ٍمًميٍس ، ثـ ثانكية قره قكش ، ثـ متكسطة المثنى ، فمتكسطة أبي  متكسطة كىرى
بكر الصديؽ ، كبعد حصكلي عمى شيادة الماجستير، تـ نقمي إلى معيد إعداد 

 ـ .ُٖٗٗالمعممات سنة 

عاؿو   حصمتي عمى شيادة الماجستير في المةة العربية ، بدرجة جيد جد ا- 
يرسالتي المكسكمة  المشاكمة بيف كاك الحاؿ ككاك المصاحبة في النحك العربيل 

ـ جامعة المكصؿ / كمية ا داب ، بمكجب األمر ُٖٖٗ/ُِ/َِبتاريخ 
 ـ ُٖٗٗ/ُ/ٗفي  ُّٗ/ُُ/ّالجامعي المرقـ 

حصمت عمى شيادة الدكتكراه في المةة العربية ، بدرجة امتياز ، بأطركحتي -
ـ ، بمكجب ُٕٗٗ/ٖ/ِٔ مال في القرآف الكريـ /دراسة نحكيةل في المكسكمة  

 ـ ُٕٗٗ/ٗ/ُٔبتاريخ  ِٕعِ/ُُ/ّاألمر الجامعي العدد 

تـ نقؿ خدماتي إلى كزارة التعميـ العالي ، كباشرتي التدريس بكمية المعمميف في -
 ـ ، التي ىي كمية التربية األساسية حاليإُٗٗ/ّ/ُٗ
ف كزارة األكقاؼ ، ككاف عدد الجكامع التي صعدتي فييا كيمِّفتي بالخطابة مف لد-

عمى منابرىا ، خمسة عشر جامعنا ، كأكؿ خطبة خطبتيا كانت في جامع 
ـ ، كأكثر ُٕٖٗالطالب/حي الرفاعي ، في األسابيع األكلى مف افتتاحو ، سنة 

خطبي كانت في جامع يكنس النحكم المعركؼ بجامع شيخ الشط ، كآخرىا 
 ـَََِع العطاش/كككجمي ، ثـ تركتي المنبر سنة كانت في جام
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بقيت أعمؿ تدريسي ا بكمية التربية األساسية  ، جامعة المكصؿ ، كمحاضرنا -
في الدراسات العميا ، كمناقشنا كمشرفنا لرسا ؿ الماجستير كأطاريي الدكتكراه . 

تاريخ في قسـ المةة العربية في الكمية المذككرة ، حتى أيحمتي إلى التقاعد ب
 ـ .َُِِ/ٔ/ٓ

 ـَُِِ/ٔ/ّترقيتي إلى األستاذية بتاريخ -

   ََََََِٕٕٓٓ   مكبايؿ
   ََََََِٕٕٓٓفايبر  

 فيسبكؾ : البركؼ النحكم 

 لممؤلف
 رقـ اإليداع  في المكتبة الكطنية ببةداداهلل كالتقدـ المادم عند اإلنساف -ُ

 ـُٕٕٗلسنة  ُْٔ
ىػ َُْٓاألكلى ، مطبعة أسعد بةداد ا تنـ شبابؾ في طاعة اهلل ، الطبعة -ِ
 ـ .ُٖٓٗلسنة  ِٗٗـ ، رقـ اإليداع  في المكتبة الكطنية ببةدادُٖٓٗ=

فضؿ الصبلة كحكـ تاركيا في الكتاب كالسنة ، أك  رسالة  إلى تارؾ -ّ
ـ رقـ اإليداع  في ُٖٓٗالصبلة ، الطبعة األكلى  ، مطبعة أسعد ، بةداد 

 ـ .ُٖٔٗسنة ل ٔٔٓالمكتبة الكطنية ببةداد 
كىذه الكتب الثبلثة نفدت نسخيا كلـ أيعد طبعيا   ألنَّيا لـ تكف كقت ذ مسجمة 

 عمى قرص ، أك مخزكنة في حاسبة .
/ لسنة َِٖإعجاز القرآف الكريـ . رقـ اإليداع في دار الكتب كالكثا ؽ ببةداد-ْ

تربية ـ كىك كتاب منيجي كنتي أدرِّسو لطبلب المرحمة الرابعة في قسـ الََِٗ
اإلسبلمية / كمية التربية األساسية / جامعة المكصؿ / أعددتيو حسب المني  

 الذم قٌررٍتو عمادة الكمية المذككرة .

لسنة  َّٖمكاعظ إسبلمية . رقـ اإليداع في دار الكتب كالكثا ؽ ببةداد/-ٓ
 ـََِٗ
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لسنة  َْٖدركس إسبلمية . رقـ اإليداع في دار الكتب كالكثا ؽ ببةداد/-ٔ
 ـََِٗ

بيف الماضي كالحاضر / قصا د إسبلمية . كىي مف نظمي كشعرم ، يضـٌ -ٕ
 ـََِٗلسنة  َٖٓثماني قصا د ، رقـ اإليداع في دار الكتب كالكثا ؽ ببةداد/

المشاكمة بيف كاك الحاؿ ككاك المصاحبة في النحك العربي . رقـ اإليداع في -ٖ
 ـََِٗلسنة  َٖٔدار الكتب كالكثا ؽ ببةداد/

ل في القرآف الكريـ / دراسة نحكية . رقـ اإليداع في دار الكتب كالكثا ؽ  ما-ٗ
 ـََِٗلسنة  َٕٖببةداد/
دراسات في النحك القرآني . . رقـ اإليداع بدار الكتب كالكثا ؽ -َُ

 ـََِٗلسنة  ُُٖببةداد/
لسنة  َٖٖمف مزاعـ النحاة . رقـ اإليداع في دار الكتب كالكثا ؽ ببةداد/-ُُ

 ـََِٗ
النصب عمى نزع الخافض كالتضميف مف بدع النحاة كالمفسريف ، رقـ -ُِ

 ـ .ََُِلسنة  ُِّٕاإليداع بدار الكتب كالكثا ؽ ببةداد/    
ل كأخكاتيا كالتضميف في القرآف الكريـ ، كقد دمجتي ىذا الكتاب في -ُّ  ظفَّ

 الكتاب السابؽ 

ا ، مع الكجكه الدخيمة في كتب الكجكه كالنظا ر ، لفظ  الذك -ُْ رل نمكذجن
بحث صةير بعنكاف : لةة القرآف فكؽ نحك النحاة رقـ اإليداع في دار الكتب 

 ـَُُِلسنة  ُٖٕٗكالكثا ؽ ببةداد/ 

كقد جعمتي المكضكع األكؿ مف ىذا الكتاب ضمف أحد مكاضيع التمييد في 
كتابي : ال كجكه كال نظا ر ، تحت عنكاف دراسة نمكذجية ، كجعمتي كبلمي في 

 ضكع الثاني ضمف التمييد في كتابي : مف مزاعـ النحاة .  المك 

ال كجكه كال نظا ر في كتب الكجكه كالنظا ر . رقـ اإليداع في دار الكتب -ُٓ
 ـ َُِْلسنة  ِّٖكالكثا ؽ ببةداد/ 
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اختبلؽ األكجو كالمعاني في كتب حركؼ المعاني . رقـ اإليداع في دار -ُٔ
 ـ َُِْ لسنة ّّٖالكتب كالكثا ؽ ببةداد/ 

. رقـ اإليداع في دار الكتب ؽ اختبلؽ الكجكه في كتب الكجكه طرا -ُٕ
 ـ .َُِْلسنة  ّْٖكالكثا ؽ ببةداد/ 

 األضداد في القرآف الكريـ -ُٖ
رسػػـ الكممػػة ، كىػػك كضػػع بىنػػاؾ خطػػأ شػػا ع جػػد ا ، يتعمٌػػؽ  مالحظههة :

، فمػف تنكيف الفتي كالنصب عمى األلؼ ، كالصحيي كضعيا عمى الحرؼ قبميػا 
كتابنػا ، -سػميعنا-كتابان ، كالصحيي : مثبلن -سميعان -ذلؾ مثبلن رسـ الكممات : مثبلن 

ػػػا كضػػػع رسػػػـ الشػػػدة عمػػػى األلػػػؼ نحػػػك : إالٌ  كػػػبٌل -أالٌ -كمػػػف الخطػػػأ الشػػػا ع أيضن
 مؤلفػػػاتي ىػػػذا الخطػػػأ الػػػذم يتعمٌػػػؽ كػػػبٌل ، كقػػػد اسػػػتدركتي فػػػي -أالٌ -كالصػػػحيي إالٌ 

 نني مكاضع كثيرة أخرل الرسـ في كثير مف المكاضع ، كفاتب
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